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1 نظـام أمـد

الباب السادس  و العشرون
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

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

. 2018 م د   سنة 1 481,694 مقابل    1 645,884 في حدود  لسنة  2019

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2019 2018 2017

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

%نفقات التصرف  11,9 159,190 1 495,884 1 336,694 1 302,597

العنوان الثاني 
%نفقات التنمیة  3,4 5,000 150,000 145,000 123,308

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للمیزانیة    5,8 7,230 131,730 124,500 114,839

%* على الموارد الخارجیة الموظفة -13,3 -2,000 13,000 15,000 6,947

م د

-4,2 -0,230% 5,270 5,500 1,522 * على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ التمویل العمومي

%645,884164,190 481,6941 425,9051 1 الجملـــــة 11,1



نظـام أمـد

1 495 884 000

150 000 000

2

الباب السادس  و العشرون

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

التوزیع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2019

 بحساب الدینار

000 884 645 1 الجملـــــة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحور األول
  التقدیم العام
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  : استراتیجیة القطاع  .1

یمثل التعلیم العالي والبحث العلمي قطاعا استرتیجیا باعتبار دوره المباشر في التنمیة 

 .2017/2018خالل السنة الجامعیة  طالبا 241084االقتصادیة واالجتماعیة ویضم القطاع 

مؤسسة تحت إشراف وزارة  173 مؤسسة تعلیم عالي، منھا 204ویتوزع ھذا العدد على 

مؤسسة تحت إشراف مزدوج بین  31و طالبا 224271تضم  العلمي التعلیم العالي والبحث

 32236إلى جانب  طالبا 16813وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارات أخرى تضم 

مؤسسة محدثة خالل السنة الجامعیة  76طالب بمؤسسات التعلیم الخاص مسجلین بـ 

2017/2018.  

طالبا خالل  54007نة األولى من التعلیم العالي، عدد الطلبة الجدد، المسجلین بالس بلغوقد 

  .2018-2017السنة الجامعیة 

طالبا وبلغت نسبة النجاح العامة في  54511تخرج  2017- 2016سجلت السنة الجامعیة كما 

  .خالل السنة الفارطة 80.2%مقابل   %80.7 األقسام النھائیة

مدرسا من  22343، 2017/2018الجامعیة بلغ العدد الجملي إلطار التدریس خالل السنة 

  .متعاقدا 1832بینھم 

ضبط األولویات الوطنیة للبحث العلمي في إطار  2017تم سنة  في مجال البحث العلمي،

تمشي تشاركي، وربط التمویل بھذه األولویات عبر إصدار طلبات عروض تنافسیة إلنجاز 

  .محددةمشاریع بحث تنمویة في عالقة مباشرة باألولویات ال

وحدة بحث  304و امخبر 329، مركز بحث 15، بلغ عدد ھیاكل البحث 2017سنة خالل 

  .غطي كافة االختصاصات العلمیةت

 8732تطور عدد النشریات العلمیة للمدرسین الباحثین لیبلغ حوالي  2017وقد شھدت سنة 

مطلب براءة اختراع قصد تسجیلھا بالمعھد  57تم قبول كما . نشریة علمیة بالمجالت المفھرسة

  .الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة

بلغ عدد الطلبة المستفیدین من السكن الجامعي العمومي خالل في مجال الخدمات الجامعیة، 

، كما تم %25نسبة إیواء ناھزت بطالبا،  55760 حوالي 2017/2018السنة الجامعیة 

  .مقیما 8856الستیعاب  مناولةفي إطار المبیتا  72تخصیص 
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وّزعت خالل ھذه السنة، ومطعما  73، 2017/2018بلغ عدد المطاعم الجامعیة خالل سنة 

  . أكلة في الیوم 73043معّدل 

 2018 /2017بلغ عدد الطلبة المتحصلین على المنحة الجامعیة خالل السنة الجامعیة كما 

  .طالبا 2535وبلغ عدد الطلبة المستفیدین بالمنح في الخارج  اطالب  88792حوالي  

من طرف دواوین  بالنسبة للقروض الجامعیة المسندة للطلبة المزاولین دراستھم بتونس

 1855كما قامت الصنادیق االجتماعیة باسناد . قرضا 1668، فقد بلغت الخدمات الجامعیة

  .قرضا

تھدف  الوطنیة لمكافحة الفساد في بین الوزارة والھیئة ابرام اتفاقیة عملفي مجال الحوكمة، تم 

دعم التعاون والتشاور والتنسیق وفقا للقوانین والتراتیب الجاري بھا العمل وبناء على  لىإ

تعزیز انفتاح الھیاكل الراجعة بالنظر الى  مخرجات االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد،

في التقصي في خصوص الملفات المتعھد بھا من قبلھا الوزارة على أنشطة الھیئة ومساعدتھا 

إعداد برنامج تكوین ثنائي في مجال مكافحة  والتي تھم قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي، 

إرساء التعاون في اعداد وتنفیذ برامج التوعیة والتحسیس في مجال مكافحة الفساد في  الفساد،

التنسیق بین و المستوى الوطني و الجھوي والمحلي قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي على

الطرفین لتحدید نماذج النزاھة من ضمن المؤسسات الخاضعة لسلطة الوزارة وتنفیذ برنامج 

  .التأھیل المتعلق بھا

 

األھداف االستراتیجیة للوزارة في إطار المحاور األساسیة التي تم إدراجھا ضمن تندرج 

الخاصة بقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي  2020- 2016ة توجھات المخطط التنموي للفتر

 03و 02مؤتمر تفعیل إصالح منظومة التعلیم العالي والبحث المنعقد یومي  مخرجاتو

مؤتمرا یمثلون جمیع األطراف الفاعلة بالجامعة  1200بمشاركة ما یقارب  2017دیسمبر 

توجھا  40على اعتماد  المصادقة تتمّ  وفي ھذا اإلطار،. لتونسیة ومحیطھا الداخلي والدوليا

التكوین والبیداغوجیا، البحث العلمي  :وزیعھا على أربع مجاالت استراتیجیة وھيمحوریا تم ت

  .والتجدید، الحیاة الطالبیة والخدمات الجامعیة، والحوكمة الشاملة
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Û التكوین والبیداغوجیا  

  ،"إمد" إصالح شامل لمنظومة •

  الھندسي،مراجعة منظومة التكوین  •

 مراجعة الدراسات الطبیة وشبھ الطبیة، •

 تجدید منظومة التوجیھ الجامعي، •

 إصالح ھیكلي لمنظومة التعلیم العالي الخاص، •

 تشبیك المؤسسات الجامعیة حسب المجاالت واالختصاص، •

 رساء منظومة تكوین المكونین،ا •

 مراجعة النظام األساسي والتأھیل الجامعي إلطار التدریس والبحث، •

 صالح لجان االنتداب والترقیة واللجان القطاعیة،ا •

 .تطویر مراكز المھن وإشھاد الكفاءات وھیكلتھا •

Û البحث العلمي والتجدید  

  تمویل عمومي إضافي تنافسي وفق األولویات الوطنیة، •

  إحداث ھیئة وطنیة للبحث العلمي، •

  إلحاق مراكز البحث بالجامعات على المستوى العلمي والبیداغوجي، •

  منّصات تكنولوجیة لتجمیع التجھیزات العلمیة، إحداث •

 مراجعة اإلطار القانوني المنظم لھیاكل التكوین بالدكتوراه، •

 تطویر منظومة حمایة الملكیة الفكریة وأخالقیات البحث العلمي، •

 إحداث أكادیمیة للتكوین وإعادة التوظیف نحو المھن الجدیدة للبحث والتجدید، •

یة الخارجیة الخاصة بمشاریع البحث لمرونة التصرف في الموارد الما إضفاء •

 والتجدید،

 إحداث فضاءات االبتكار والتجدید داخل الجامعات واألقطاب التكنولوجیة، •

 .إحداث تصنیف وطني للمنشورات العلمیة حسب االختصاصات •

Û الحیاة الطالبیة والخدمات الجامعیة  

  والقروض والمساعدات االجتماعیة،توسیع قاعدة المنتفعین بالمنح  •

 الترفیع في عدد الھیاكل واألخصائین في اإلحاطة النفسیة والطبیة، •
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  إحداث مجلس الحیاة الجامعیة صلب المؤسسات الجامعیة، •

  ،)smart card multiservices( اعتماد بطاقة جامعیة ذكیة متعددة الخدمات  •

  إرساء نظام تكمیلي للتأمین على المرض، •

 ،)Fédération Sportive Universitaire(امعة للریاضة الجامعیة إحداث ج •

  إدراج األنشطة الثقافیة والجمعیاتیة ضمن مسارات التكوین االشھادي، •

  تحفیز النوادي والجمعیات وتطویرھا داخل المؤسسات الجامعیة، •

 إرساء منظومة استقطاب واستقبال الطلبة األجانب، •

 .المؤسسات الجامعیة وإشھادھاتھیئة فضاءات الحیاة المشتركة ب •

Û الحوكمة الشاملة  

  إحداث أقطاب وأقالیم جامعیة، •

  تفعیل مبدأ التمیز االیجابي عن طریق الحوكمة االیجابیة، •

مراجعة الھیاكل التنظیمیة للوزارة والجامعات والمؤسسات الجامعیة ومراكز البحث  •

  مع إحداث وظائف جدیدة استجابة للمھام المستحدثة،

  الصبغة العلمیة والتكنولوجیة للجامعات ومؤسسات التعلیم العالي والبحث،تعمیم  •

  إحداث مجالس إدارة أو  مجالس مؤسسة بالجامعات ومؤسسات التعلیم العالي والبحث، •

  لحاق المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة تحت إشراف الجامعات،ا •

  إرساء منظومة الوساطة وشبكة جامعیة لفض النزاعات، •

) Fondation universitaire(سة انفتاح المؤسسات الجامعیة على المحیط مآس •

  وتنویع مصادر التمویل الذاتي للمؤسسات الجامعیة العمومیة،

صیاغة استراتیجیة شاملة لضمان الجودة واالعتماد مع تخصیص ھیكل مستقل  •

  للغرض،

 .إرساء منظومة معلوماتیة مندمجة للتصرف •
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  :  ھیكلة الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعیة .2
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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلميالمتدخلین داخل البرامج بخارطة 

  التعلیم العالي والبحث العلمي :المھمة
  

  العمومیونالفاعلون    المؤسسات العمومیة  الهیاكل المركزیة  البرامج
 

برنامج التعلیم 
  العالي

  
ع .م: البرنامجرئیس 

 التعلیم العالي

 

  ع للتعلیم العالي.إ •
 ع للتجدید الجامعي.إ •
  ع للدراسات التكنولوجیة.إ •

الهیئة الوطنیة للتقییم  • 
 وضمان الجودة واالعتماد

الجامعات والمؤسسات  •
  الراجعة لها بالنظر

المعاهد العلیا للدراسات  •
 التكنولوجیة

    

    

      

            
برنامج البحث 

  العلمي
  

ع .م: رئیس البرنامج
 البحث العلمي

  ع للبحث العلمي.إ • 
 ع لتثمین البحث.إ •
الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة  •

  البحث
وحدة التصرف حسب األهداف  •

  2020لتنفیذ برنامج أفق 

 

  مراكز البحث •
الوكالة الوطنیة للنهوض  •

 بالبحث

  
 مدینة العلوم •
 قصر العلوم •
المركز الوطني للعلوم  •

 والتكنولوجیا النوویة

    

    

    

برنامج الخدمات        
  الجامعیة

ع .م: رئیس البرنامج
 الشؤون الطالبیة

  
 ع للشؤون الطالبیة.إ

دواوین الخدمات  • 
  الجامعیة

 مؤسسات الخدمات •
  الجامعیة

    

      

       

برنامج القیادة 
  والمساندة

  
ع .م: رئیس البرنامج

  المشتركةالمصالح 

 الدیوان • 
  خلیة الحوكمة •
 التفقدیة العامة  •
 ع للمصالح المشتركة.إ •
 ع للبنایات والتجهیز.إ •
 ع للشؤون القانونیة والنزاعات.إ •
 ع للتعاون الدولي.إ •
وحدة التصرف في المیزانیة  •

  حسب األهداف
وحدة التصرف حسب األهداف  •

لتنفیذ برنامج تحدیث التعلیم 
 العالي من أجل التشغیلیة

مركز الحساب  • 
 الخوارزمي

 مركز النشر الجامعي •
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  :بالوزارةأھداف ومؤشرات األداء الخاصة  .3

تم خالل الثالثي  مؤتمر تفعیل إصالح منظومة التعلیم العالي والبحث، اعتمادا على مخرجات

تحیین إطار األداء للبرامج األربعة بمشاركة جمیع المتدخلین في شكل  2018األول من سنة 

ورشات عمل شملت كل الجامعات ودواوین الخدمات الجامعیة ومراكز البحث والمؤسسات 

 .إطار ممثل عن ھذه الھیاكل 500وشارك فیھا أكثر من الراجعة لھا بالنظر 

  المؤشرات  األهداف  البرامج

برنامج 
التعلیم 
  العالي

  

اعداد :1.1الهدف 
الطلبة لالندماج 
 في سوق الشغل

نسبة تطور عدد الطلبة المسجلین  بالشهادات ذات البناء  :1.1.1المؤشر
  .المشترك
  .نسبة الطلبة المتحصلین على اإلشهاد :2.1.1المؤشر

  .تكوینیةعدد الطلبة المشاركین في دورات  :3.1.1المؤشر

: 2.1الهدف 
تحسین جودة 

 التكوین الجامعي

  .معدل السنوات المقضاة  للحصول على شهادة اإلجازة: 1.2.1المؤشر
  نسبة األساتذة واألساتذة المحاضرین من جملة األساتذة الباحثین: 2.2.1المؤشر  

 .عدد المدرسین المتمتعین بدورات تكوینیة: 3.2.1المؤشر 
المنخرطة في مسار المعتمدة و عدد المؤسسات الجامعیة  :4.2.1المؤشر 
  .االعتماد

:  3.1الهدف 
تعزیز الحوكمة 
وانفتاح الجامعة 

  على المحیط

  .نسبة تطور عدد الطلبة األجانب :1.3.1المؤشر 

  .عدد المتكونین في إطار التكوین المستمر : 2.3.1المؤشر 

  .المبرمة اتفاقیات الشراكةعدد تطور  : 3.3.1المؤشر 

برنامج 
البحث 
  العلمي

  

: 1.2الهدف 
تطویر اإلنتاج 

العلمي وتحسین 
 .جودته

  عدد المقاالت العلمیة بالمجالت المفهرسة  :1.1.2المؤشر 

نسبة المقاالت العلمیة المنشورة بالمجالت المحكمة من الصنف  :2.1.2المؤشر 
  )Q2و Q1( 2و 1

  في مجال البحث العلمي ترتیب الجامعات التونسیة :3.1.2المؤشر 

: 2.2الهدف 
تثمین نتائج البحث 

  .التكنولوجیا ونقل
 

  عدد براءات االختراع الوطنیة والدولیة والمستنبطات النباتیة: 1.2.2المؤشر 

  .عدد االتفاقیات المبرمة مع المحیط االقتصادي واالجتماعي: 2.2.2المؤشر 
عدد المؤسسات الناشئة المنبثقة عن برامج ومشاریع البحث   :3.2.2المؤشر 
  .والتجدید
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: 3.2الهدف 
تطویر التعاون 

 .الدولي 

 عدد المشاریع المقبولة في إطار برامج التعاون الدولي التنافسیة :1.3.2المؤشر 

  نسبة الموارد المتأتیة من التعاون الدولي من اعتمادات البحث :2.3.2المؤشر 

: 4.2الهدف  
تحسین حوكمة 

المنظومة الوطنیة 
 للبحث والتجدید

  عدد المؤسسات التي أرست نظام تصرف في الجودة :1.4.2المؤشر 

برنامج 
الخدمات 
  الجامعیة

  

 :1.3الهــدف 
تطویر منظومة 

 .السكن الجامعي

 .نسبة االستجابة لمطالب السكن الجامعي :1.1.3المؤشر

 نسبة الغرف التي تأوي فعلیا طالبا أو طالبین :2.1.3المؤشر
نسبة مؤسسات السكن الجامعي التي توفر خدمات متكاملة  :3.1.3المؤش
: 2.3الهــدف  للطلبة

تطویر منظومة 
 .االطعام الجامعي

  .عدد المطاعم الجامعیة المؤهلة لالنخراط في المسار اإلشهادي:1.2.3المؤشر 

  نسبة األعوان المختصین في الطبخ :2.2.3المؤشر 

: 3.3الهــدف 
تحسین اإلحاطة 
الصحیة والنفسیة 

 للطالب

نسبة المؤسسات المنتفعة بزیارات منتظمة لألخصائیین  :1.3.3المؤشر
 .النفسیین
 نسبة مؤسسات السكن الجامعي المنتفعة بالتغطیة الصحیة: 2.3.3المؤشر

  نسبة انتفاع الطلبة باإلحاطة النفسیة :3.3.3المؤشر

: 4.3الهدف 
تطویر األنشطة 

 الثقافیة والریاضیة

 .نسبة انخراط الطلبة بالنوادي الثقافیة و الریاضیة داخل المبیتات:1.4.3المؤشر

 .نسبة تأطیر الطلبة بالنوادي الثقافیة والریاضیة داخل المبیتات :2.4.3المؤشر 

برنامج 
القیادة 

  والمساندة
  

 1.4الهدف 
فاعلیة ونجاعة 
برنامج القیادة 

  والمساندة

  نسبة الخدمات المسداة عن بعد: 1.1.4المؤشر

  )هاتف-ماء-كهرباء( نسبة تطور اعتمادات  الطاقة  :2.1.4المؤشر

  كم 100معدل استهالك وقود سیارات المصلحة في كل : 3.1.4المؤشر
 2.4الهدف 

التحكم في كتلة 
 األجور

 نسبة انجاز مخطط التكوین : 1.2.4المؤشر

  تطور اعتمادات الساعات اإلضافیة بالنسبة لكتلة األجور :2.2.4المؤشر
 3.4الهدف 

تحسین التصرف 
في االعتمادات 

والفضاءات 

معدل المدة المقضاة إلنجاز الصفقات العمومیة الخاصة  :1.3.4المؤشر 
 .نسبة انجاز اإلقتناءات من التجهیزات العلمیة :2.3.4المؤشر   بالتجهیزات

  نسبة مؤسسات التعلیم العالي التي تعمل في فضاءات قارة :3.3.4المؤشر 
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 :حسب البرامج وطبیعة النفقة 2019توزیع میزانیة الوزارة لسنة  .4

لوزارة التعلیم العالي بعنوان نفقات التصرف والتنمیة  2019تندرج االعتمادات المقترحة لسنة 

والمخطط االستراتیجي لتفعیل  2020-2016والبحث العلمي ضمن توجھات المخطط التنموي 

إصالح التعلیم العالي وفي اطار تجسیم األھداف المضبوطة بالمشروع السنوي لألداء لسنة 

عا والذي تم تحیینھ على مستوى األھداف ومؤشرات قیس األداء كما سیتم بیانھ تبا 2019

لیتناغم مع استراتیجیة الوزارة للسنوات القادمة وتوجھھا نحو تدعیم منظومة التصرف حسب 

األھداف بربط االعتمادات المقترحة باألھداف الرئیسیة واألھداف الفرعیة المضبوطة لكل 

برنامج مع إرساء ثقافة المساءلة باعتماد مؤشرات أداء تمكن من تقییم جمیع الھیاكل الراجعة 

  .بالنظرلھا 

سنة تنفیذ مخرجات برنامج إصالح التعلیم العالي والبحث العلمي المنبثقة عن  2019وستكون 

المؤتمر الوطني لتفعیل إصالح التعلیم العالي والبحث العلمي والذي یرتكز على خمسة محاور 

جودة التكوین وتشغیلیة خریجي الجامعات، البحث والتجدید، الحوكمة : أساسیة وھي 

  .ف في الموارد، الخارطة الجامعیة، إطار التدریس والبیداغوجیاوالتصر

د أي بزیادة قدرھا أ 1640955رصد اعتمادات جملیة بما قدرھا   2019یقترح بالنسبة لسنة 

  :موزعة على النحو التالي%  10.75ما یمثل نسبة   2018د مقارنة بسنة أ 159261

  طبیعة النفقة                   

  البرنامج
  المجموع  صنادیق الخزینة  نفقات التنمیة  نفقات التصرف

  1082180  0  47900  1034280  برنامج التعلیم العالي

  135065  0  70310  64755  برنامج البحث العلمي

  385993  0  20300  365693  برنامج الخدمات الجامعیة

  42646  0  11490  31156  برنامج القیادة والمساندة

  1645884  0  150000  1495884  المجموع

  

  



 

  طبیعة النفقةحسب  2019

  

د أي بزیادة قدرھا أ 1495884رصد اعتمادات تصرف بما قدره  

  :موزعة على النحو التالي %

  المجموع  التدخل العمومي

13280  
1034280 

1675  
64755 

229117  
365693 

830  
31156 

244902  1495884  

د أي بزیادة قدرھا أ 150000رصد اعتمادات تصرف بما قدره 

  :موزعة على النحو التالي

;  وسائل المصالح 
5,35%

; التدخل العمومي
14,88%

; نفقات التنمیة
9,11%

12 

2019توزیع مشروع میزانیة الوزارة لسنة 

  :توزیع نفقات التصرف
رصد اعتمادات تصرف بما قدره   2019یقترح بالنسبة لسنة 

% 11.91ما یمثل نسبة  2018د مقارنة بسنة 
  طبیعة النفقة                   

  وسائل المصالح  التأجیر العمومي

  38637  982363  برنامج التعلیم العالي

  4195  58885  برنامج البحث العلمي

  38220  98356  برنامج الخدمات الجامعیة

  6972  23354  والمساندة

1162958  88024  

  :توزیع نفقات التنمیة
رصد اعتمادات تصرف بما قدره  2019یقترح بالنسبة لسنة 

موزعة على النحو التالي % 6.45ما یمثل نسبة   2018د مقارنة بسنة 

; التأجیر العمومي
70,66%

توزیع مشروع میزانیة الوزارة لسنة 

توزیع نفقات التصرف
یقترح بالنسبة لسنة 

د مقارنة بسنة أ 159190
                   

  البرنامج

برنامج التعلیم العالي

برنامج البحث العلمي

برنامج الخدمات الجامعیة

والمساندةبرنامج القیادة 

  المجموع

  

توزیع نفقات التنمیة
یقترح بالنسبة لسنة 

د مقارنة بسنة أ 5000
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 ألف دینار :الوحدة

طبیعة                    
 المجموع التمویل العمومي االستثمارات المباشرة النفقة

 البرنامج
الموارد العامة 

 للمیزانیة
موارد قروض 
 خارجیة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزانیة

موارد قروض 
 خارجیة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزانیة

موارد قروض 
 خارجیة موظفة

 6530 41370   550 6530 40820 العاليبرنامج التعلیم 

 4070 66240   4720 4070 61520 برنامج البحث العلمي

 1400 18900     1400 18900 برنامج الخدمات الجامعیة

 1000 10490     1000 10490 برنامج القیادة والمساندة

 13000 137000 0 5270 13000 131730 المجموع

كما  2019التابعة للوزارة یمكن توزیع تقدیرات میزانیاتھا لسنة وفي ما یتعلق بالمؤسسات 

  :یلي
 ألف دینار :الوحدة

 طبیعة النفقة
 الجملة موارد أخرى نفقات التنمیة نفقات التصرف المؤسسات 

 البرامج

 برنامج التعلیم العالي 
  

  
  

 713 104 1 533 22 900 47 280 034 1 المجموع
لمجلة المحاسبة  المؤسسات الخاضعة

 العمومیة
1 028 670 47 250 21 733 1 097 653 

 746 10 144 660 942 9 جامعة الزیتونة
 497 87 433 1 750 1 314 84 جامعة تونس

 215 117 493 5 630 2 092 109 جامعة تونس المنار
 238 150 636 2 710 8 892 138 جامعة قرطاج
 227 71 434 1 470 2 323 67 جامعة منوبة
 631 90 060 2 650 2 921 85 جامعة سوسة

 550 83 653 1 460 3 437 78 جامعة المنستیر
 466 49 495 050 4 921 44 جامعة القیروان
 234 37 600 960 674 35 جامعة جندوبة

 396 149 455 2 660 4 281 142 جامعة صفاقس
 786 71 945 120 4 721 66 جامعة قابس
 163 40 435 180 3 548 36 جامعة قفصة

 931 131 950 1 600 4 381 125 المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة
الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و   

 اإلعتماد
741   0 741 

 832 5 0 350 3 482 2 برامج أخرى للتعلیم العالي
المؤسسات الغیر خاضعة لمجلة المحاسبة 

 العمومیة
5 610 650 800 7 060 

 060 7 800 650 610 5 الجامعة اإلفتراضیة
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 برنامج البحث العلمي
  

 590 136 525 1 310 70 64755 المجموع
المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة 

 العمومیة
13679 62 940 53 76 672 

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي 
 والتقني

1 460 12 060 13 13 533 
مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة 

 واإلجتماعیة
1 529 100 35 1 664 

مركز البحوث والدراسات في حوار 
 الحضارات واألدیان المقارنة بسوسة

1 115 150 5 1 270 
 411   300 111 الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث العلمي

 294 58   830 48 9464 برامج أخرى للبحث العلمي
 500 1   500 1   البحث العلمي الجامعي

المؤسسات غیر  الخاضعة لمجلة المحاسبة 
 العمومیة

51 076 7 370 1 472 59 918 
 586 4 0 030 1 556 3 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

 651 6 25 200 426 6 مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة
 743 6 25 350 368 6 الطاقةمركز بحوث وتكنولوجیات 

 983 7 15 455 513 7 مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه
 728 6 30 425 1 273 5 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي 
 الكیمیائي

4 897 1 585 250 6 732 
 216 5 120 80 016 5 المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة

 191 1 30 30 131 1 الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 
مركز البحث في المیكروٕالكترونیك 

 والنانوتكنولوجیا بسوسة
1 659 885 20 2 564 

 274 2 30 830 414 1 مركز البحث في الرقمیات بصفاقس
 226 7 877 80 269 6 مدینة العلوم
 024 2 50 420 554 1 قصر العلوم

برنامج الخدمات 
 الجامعیة 

  

 135 396 142 10 20300 693 365 المجموع
المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة 

 العمومیة
365 693 20300 10 142 396 135 

 463 81 079 5 500 8 884 67 دیوان الخدمات الجامعیة للشمال
 465 45 671 2 350 3 444 39 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط

 608 41 392 2 450 3 766 35 دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب
 599 227   000 5 599 222 برامج أخرى للخدمات الجامعیة 

برنامج القیادة 
 والمساندة

 

 926 42 280 490 11 156 31 المجموع
المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة 

 العمومیة
31 156 11 490 280 42 926 

 204 35   6890 314 28 المصالح المركزیة  
 660 6 90 600 4 970 1 مركز الحساب الخوارزمي

 062 1 190   872 مركز النشر الجامعي
 364 680 1 480 34 000 150 884 495 1   المجموع
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  :أعوان الوزارة .5

یتوزعون على عونا  37077: 2019یبلغ عدد أعوان الوزارة المرخص فیھم إلى موفى سنة 

   :النحو التالي

  السلك
االدارات المركزیة 

  والجهویة

المؤسسات العمومیة 

الخاضعة لمجلة المحاسبة 

  العمومیة

المؤسسات العمومیة غیر  

الخاضعة لمجلة المحاسبة 

  العمومیة

  المجموع

  4875  251  4220  404  االداریین

  3544  464  2902  178  الفنیین

  9763  292  9217  254  العملة

  18895  475  18169  251  التدریس والبحث

  37077  1482  34508  1087  المجموع

  : ویتوزعون حسب البرامج على النحو التالي

  السلك  البرنامج
االدارات 

المركزیة 

  والجهویة

المؤسسات العمومیة 

الخاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومیة

المؤسسات العمومیة غیر  

الخاضعة لمجلة المحاسبة 

  العمومیة

  المجموع   1المجموع 

  التعلیم العالي

  3435  58  3314  63  االداریین

  2598  42  2553  3  الفنیین  29140

  5041  49  4983  9  العملة

  18066  27  18036  3  التدریس والبحث

  البحث العلمي

  231  193  25  13  االداریین

  484  422  31  31  الفنیین  1498

  279  243  29  7  العملة

  504  448  52  4  والبحثالتدریس 

الخدمات 

  الجامعیة

  881  0  853  28  االداریین

  287  0  285  2  الفنیین  5430

  4183  0  4169  14  العملة

  79  0  76  3  التدریس والبحث

  القیادة والمساندة

  328  0  28  300  االداریین
  175  0  33  142  الفنیین  1009

  260  0  36  224  العملة
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  246  0  5  241  التدریس والبحث

  المجموع

  4875  251  4220  404  االداریین

  3544  464  2902  178  الفنیین  37077

  9763  292  9217  254  العملة

  18895  475  18169  251  التدریس والبحث

  :ویتوزع العدد الجملي لألعوان على الھیاكل على النحو التالي

  البرنامج
االدارات المركزیة 

  والجهویة

المؤسسات 

العمومیة الخاضعة 

لمجلة المحاسبة 

  1المجموع 

المؤسسات العمومیة 

غیر  الخاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومیة

  2المجموع 

  29140  176  28964  28886  78  التعلیم العالي

  1498  1306  192  137  55  البحث العلمي

  5430    5430  5383  47  الخدمات الجامعیة

  1009    1009  102  907  القیادة والمساندة

  37077  1482  35595  34508  1087  المجموع

 :ویتوزع  األعوان حسب الوضعیة اإلداریة على النحو التالي

  2المجموع المؤسسات العمومیة غیر    1المجموع المؤسسات العمومیة االدارات   

  38579  1528  37051  35910  1141 31االعوان إلى غایة 

  1492  34168  33124  1044  في حالة مباشرة

38579  
  21  2613  2564  49  في حالة الحاق

  15  270  222  48  في حالة عدم مباشرة

  0  0  0  0  في حالة تحت السالح

  0  0  0  0  حاالت أخرى

  711  23  688  675  13  التعدیالت

  711  0  73  73  0  2018انتدابات 

  23  615  602  13  2018تقاعد 

  791  23  768  727  41  التدابیر الجدیدة

  791  0  0  0  0  2019انتدابات 

  23  768  727  41  2019تقاعد 

  0  0  0  0  0  التسویات

  37077  1482  35595  34508  1087  المجموع

  



  
  المحور الثاني
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  برنامج التعلیم العالي
  

 :تنفیذهھیكلة البرنامج والمتدخلون في  -1

  
برنامج 
التعلیم 
  العالي

  
  

رئیس 
: البرنامج

ع التعلیم .م
 العالي

 
  الھیاكل المركزیة  البرامج الفرعیة

المؤسسات 
الفاعلون    العمومیة

  العمومیون
 

 الجامعات •
ع للدراسات .م •

 التكنولوجیة
الھیئة الوطنیة  •

للتقییم وضمان 
  الجودة واالعتماد

برامج أخرى  •
 يلللتعلیم العا

 

  للتعلیم العاليع .إ •

ع للتجدید .إ •

 الجامعي

ع للدراسات .إ •

  التكنولوجیة

 
الھیئة الوطنیة  •

للتقییم وضمان 
الجودة 

 واالعتماد
الجامعات  •

والمؤسسات 
الراجعة لھا 

 بالنظر

    

    

    

    

  

 :أداء البرنامج -2

 : تقدیم البرنامج واستراتیجیتھ 2-1

الجامعي وفقا للمعاییر والمواصفات  التكوین النھوض بجودة إلى العالي التعلیم یھدف برنامج 

العالمیة وتعزیز تشغیلیة الخریجین من خالل إرساء شراكة متینة بین الجامعات والمؤسسات 

تتمیز نسبیا بقدرة تشغیلیة عالیة وتنمیة شخصیة االجتماعیة واالقتصادیة وتدعیم الشعب التي 

الطالب وتطویر كفاءاتھ، ونشر ثقافة المبادرة باإلضافة إلى تحسین ظروف العمل داخل 

  .المؤسسات الجامعیة

ومن المتدخلین في إنجاز وتحقیق أھداف ھذا البرنامج الذي تسھر على قیادتھ اإلدارة العامة 

مة للتجدید الجامعي واإلدارة العامة للدراسات التكنولوجیة التي اإلدارة العا :للتعلیم العالي 

  .تشرف على المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة
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األھداف التي تم ضبطھا لھذا البرنامج في إطار المحاور األساسیة التي تم إدراجھا تندرج و

بقطاع التعلیم الخاصة  2020-2016لمخطط التنمیة للفترة  ضمن التوجھات االستراتیجیة

 والبحث العالي التعلیم منظومة تلك المنبثقة عن مؤتمر تفعیل إصالحالعالي والبحث العلمي و

  :وفیما یلي المحاور واالجراءات المبرمجة). 2025-2015(العلمي للعشریة القادمة 

  :وعروض التكوین إصالح منظومات  - أ

 والتنظیمیة التي والتشریعیة البیداغوجیة االخالالت تجاوز إلى االصالح مشروع یھدف

وتقییما  تكوینا الجامعي التكوین مستوى أثرت على التقییم والتشخیص والتي عملیة رصدتھا

  .وذلك بالنسبة إلى مختلف الشھادات ومراحل التكوین واالختصاصات بالتعلیم العالي

 ":أمد"نظام  إصالح •

والبحث العلمي إلى مزید تكریس في إطار إصالح التعلیم العالي " أمد"تھدف مراجعة نظام  

المبادئ التي یقوم علیھا ھذا النظام والتي تتمثل خاصة في الحركیـــة و مرونة أنظمة التقییم 

واالمتحانات وإحداث المعابر بین االجازة األساسیة والتطبیقیة وماجستیر البحث والماجستیر 

  :المھني وذلك من خالل االجراءات التالیة 

  األساسیة واإلجازة التطبیقیة،توحید اإلجازة  - 

 إرساء معابر بین شھادتي ماجستیر البحث والماجستیر المھني، - 

على مستوى السنة األولى ماجستیر وإضافة سنة ( 4+ إحداث شھادة باكالوریا  - 

 )لإلجازة

 تعزیز الوحدات االختیاریة للطالب في المسارات االشھادیة، - 

 المعاییر الدولیة، مراجعة نظام تقییم الطلبة بما یتماشى مع - 

 : الدراسات الھندسیة  •

 العمل أنھ یقتضي إال العالي التعلیم في الممھننة االمتیاز مسالك أبرز من الھندسي التكوین یعد

 یجدر العمل كما .ودولیا وطنیا االعتماد نحو واالتجاه الدولیة المعاییر باحترام جودتھ دعم على

مع  المعابر وفتح المیدانیین المھندسین من المزید لتكوین الممھنن التطبیقي بعده تعزیز على

  :األخرى وفي إطار إصالح التعلیم العالي والبحث العلمي تسعى الوزارة إلى الممھننة المسالك

النصوص القانونیة والترتیبیة الخاصة بالتكوین الھندسي وإصالح برامج  مراجعة - 

 ،التدریس ومنظومة المناظرات للمراحل التحضیریة
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تطویر عروض التكوین الھندسي في اتجاه مزید تنویع االختصاصات واالستجابة  - 

 لطلبات السوق

 نظام التصرف في جودة التكوین الھندسي،إحداث  - 

 .اعداد اطار مرجعي للمھن والمكتسبات - 

تطویر المكتسبات المھنیة للطالب عبر تطویر منظومات التقییم والتواصل واالنفتاح على  - 

 .المحیط

 :ت الطبیة وشبھ الطبیة الدراسا •

تم إحداث لجنة مشتركة بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة تعني 

مراجعة النصوص عبر بإصالح منظومة التكوین في االختصاصات الطبیة وشبھ الطبیة 

توحید مسارات و معادلة الشھادات األجنبیة في االختصاصات الطبیة،اجراءات القانونیة و

  .طبيالتكوین شبھ ال

 :دعم التخصص والتجذر المحلي للجامعات •

 :، سیتمفي إطار دعم الالمركزیة للجامعات واشعاعھا على المستوى الجھوي والمحلي

مراجعة مسارات التكوین المتشابھة بین الجامعات وداخلھاّ عبر حذف االختصاصات  - 

  المتكررة،

  ،حذف االختصاصات ذات التشغیلیة الضعیفة - 

 .االختصاص بما یتناغم مع الحاجیات الجھویة والمحلیةدعم  - 

 :تطویر منظومات تأھیل الشھادات •

یھدف ھذا االجراء إلى تحسین جودة الشھادات الجامعیة وضمان مقروئیة وتخصص أفضل 

لمسارات التكوین بما یتماشى مع المحیط الوطني والدولي وسیتم في ھذا اإلطار مراجعة 

تأھیل عن واالنتقال إلى منظومة " أمد"لوطنیة القطاعیة لمنظومة النصوص المنظمة للجان ا

  .بعد
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 :الجودةدعم   - ب

 :ارساء منظومة ضمان الجودة واالعتماد •

یقتضي تطویر منظومة التعلیم العالي انخرط الجامعات في نظم ضمان الجودة واالعتماد مما 

واالجتماعي ومزید اشعاعھا سیمكنھا من تعزیز دورھا التنموي داخل محیطھا االقتصادي 

وسیتم العمل في ھذا . على الصعید الدولي عبر تحسین مستوى ترتیبھا في التصنیفات الدولیة

اإلطار على بلورة استراتیجیة وطنیة لضمان الجودة وتركیز اآللیات الضروریة لدعم ھذا 

  .التمشي

  :تشبیك مؤسسات التعلیم العالي والبحث •

شبكات متكّونة من عدة مؤسسات جامعیة تؤّمن التدریس في نفس تسعى الوزارة إلى إرساء 

وتھدف ھذه الشبكات أساسا إلى . االختصاصات ویمكن أن تكون منتمیة إلى أكثر من جامعة

دعم سبل التعاون وتدعیم الشراكة بین المؤسسات المعنیة خاصة على مستوى تحسین جودة 

  .التكوین

 :تكوین المكونینإطار التدریس و  - ت

الوزارة في إطار اإلصالح وبالتشاور مع جمیع األطراف المعنیة على مراجعة األنظمة  تعمل

األساسیة الخاصة باألساتذة والباحثین الجامعیین وذلك بھدف دعم جودة التعلیم العالي والبحث 

ومن أھم محاور ھذا اإلصالح النقاط . كفاءةالعلمي من خالل توفیر إطار تدریس وبحث ذو 

  :التالیة

  .مراجعة النظام األساسي للمدرسین الباحثین -

/ المدرسین التكنولوجیین /المدرسین الباحثین(توحید سلك مختلف المدرسین الجامعیین  -

  مع خصوصیة على مستوى رتب كل صنف،) المدرسین المبرزین

  تنظیم المشاركة في برامج التكوین المستمر ونظام تأجیرھا، -

  للمدرسین،التكوین البیداغوجي  -

المكونین تھدف إلى تطویر التجدید لفائدة  وتنفیذ استراتیجیة تكوین واشھاد بلورة  -

  .البیداغوجي المبني على الطالب وعلى الرقمیات
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  :تطویر منظومة التوجیھ الجامعي  - ث

تھدف مراجعة منظومة التوجیھ الجامعي إلى تطویر الخدمات المسداة للطلبة في مجال التوجیھ 

  :واالعالم الجامعي، وذلك عبر

ü   تركیز استراتیجیة شاملة لإلعالم حول التوجیھ واإلحاطة والمرافقة لھذه الشریحة

وذلك بالتعاون مع كل األطراف المتدخلة في ھذا الشأن من وزارات معنیة وجامعات ومجتمع 

  مدني ودواوین خدمات جامعیة، 

ü  خصوصیة إبراز معفي اتجاه تدعیم اللغات مراجعة احتساب مجموع النقاط للطالب 

عن  مسبقة فكرة الجدید للطالب یعطي بما فیھا تدرس التي األساسیة المواد حیث من الشعب

 .ومؤھالتھ إمكانیاتھ تقدیر حسن على ویساعده فیھا یرغب التي الشعبة متطلبات

ü لداخلیة تطبیق التمییز االیجابي في التوجیھ الجامعي لفائدة أبناء الوالیات ا

وفي ھذا اإلطار تم اعتماد جملة من االعتبارات والمقاییس . لاللتحاق بالشعب األكثر طلبا

 لتطبیق التمییز االیجابي 

إضفاء مزیدا من المرونة على منظومة التوجیھ من خالل تمكین التالمیذ ذوي   - 

المواھب من فرص للحصول على شعب تتالءم مع ھذه المواھب وذلك بتثمین 

  .بات أو المؤھالت خالل عملیة التوجیھ الجامعيالمكتس

 االنفتاح على المحیط و التشغیلیة   - ج

حرصا على مزید دعم جودة التكوین في الجامعة التونسیة وعمال على مالءمة ھذا التكوین 

ھا في یاألكادیمي مع متطلّبات المحیط االقتصادي واالجتماعي ضمانا لحسن اندماج خریج

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي إلى تكریس ھذه األولویات من خالل سوق الشغل، تسعى 

  .توظیف جملة من اآللیات التي من شأنھا أن ترّسخ الترابط الضروري بین الجامعة والمشّغل

 :التكوین بالتداول •

یھدف التكوین بالتداول إلى تمكین الطالب من وضع معارفھ النظریة حیز التطبیق في 

كما . لمنشأة الشریكة بطریقة تضمن التفاعل بین الجامعیین والمھنیین والطلبةالمؤسسة أو ا

  .یساھم في نحت المسار التكویني للطالب وتنمیة روح المبادرة وتطویر مھارات التواصل لدیھ

یتم اعتماد التكوین بالتداول خالل فترات تتراوح بین التكوین في مؤسسة التعلیم العالي 

  .بالمؤسسة الشریكة بصفة دوریةوالبحث والتكوین 
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  تطویر منظومة البناء المشترك لمسالك التكوین •

تھدف منظومة البناء المشترك إلى تطویر شھادات اإلجازة التطبیقیة والماجستیر المھني 

اعتمادا على منھجیة تقوم على مالءمة التكوین مع االحتیاجات الفعلیة لسوق الشغل، ومن 

ین الجامعیین والمھنیین في مراحل التصّور والتنفیذ والمتابعة والتقییم خالل بناء شراكة فعلیة ب

  .للمسالك المعنیة

  :التكوین المستمر •

یھدف تنظیم التكوین المستمر في التعلیم العالي خاصة إلى دعم وتطویر المعارف والمھارات 

تیسیر االندماج والكفاءات لدى الراغبین في مواصلة التكوین باإلضافة إلى تعزیز التشغیلیة و

المھني للمتكونین وخلق فرص لتطویر مساراتھم المھنیة ومواكبة التطورات العلمیة 

والتكنولوجیة إضافة إلى تنمیة الموارد المالیة الذاتیة للجامعات ومؤسسات التعلیم العالي 

ادي وسیتم في ھذا الصدد تعمیم التكوین المستمر االشھ. والبحث وتعزیز استقاللیتھا المالیة

  .عبر اصدار أمر منظم للتكوین المستمر

 :اشھاد الكفاءاتمركز المھن و  •

تھدف مراكز المھن وإشھاد الكفاءات إلى المساھمة في دعم التشغیلیة وتنمیة الكفاءات 

وإشھادھا وتطویر ثقافة المبادرة لدى الطلبة وخریجي التعلیم العالي من خالل أنشطة اإلعالم 

   .یؤمنھا والتوجیھ والتكوین التي

   : یعتبر المركز حلقة وصل بین طالبي الشغل واحتیاجات المشغلین للكفاءات ویكلف بما یلي

ـ مساعدة طالبي الشغل من طلبة التعلیم العالي وخریجیھ على إیجاد شغل والمحافظة علیھ من 

 خالل تنظیم أنشطة تتعلق بالبحث عن العمل وتطویر الكفاءات والمھارات غیر التقنیة في

  .التواصل والعمل الجماعي والمبادرة

ـ تمكین المشغلین من التعرف على عروض التكوین وعلى طالبي الشغل والتربصات 

  . والتواصل معھم والتفاعل مع المدرسین الجامعیین بھدف تحسین إعداد الطلبة لسوق الشغل

لترقیة المھنیة والتكوین ـ تیسیر استفادة المشغلین من البرامج التي تؤمنھا الجامعة والمتعلقة با

  .المستمر وتطویر المھارات

ـ تكوین الطالب في الكفاءات األفقیة بھدف تكوین شخصیتھ وتنمیة كفاءاتھ وتدریبھ على روح 

  .المبادرة وإكسابھ معارف ومھارات ضمن البرامج التعلیمیة من أجل دعم التشغیلیة
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على حسن اختیار مسارھم التكویني  ـ مساندة طلبة المستقبل من تالمیذ التعلیم الثانوي

  .والمھني

ـ توفیر فرص التدریب والتكوین المستمر لفائدة قدماء خریجي مؤسسات التعلیم العالي 

  .والبحث

ـ التنسیق مع الھیئات والمنظمات والجمعیات التي تؤمن خدمات إشھاد الكفاءات وتنظیم حلقات 

  .التكوین المفضیة لإلشھاد في مختلف المجاالت

  .إیواء أشغال مراكز اإلشھاد وتنشیط أعمالھا ـ

  :تأھیل المسارات اإلشھادیة بمقاربة المھارات والمھن •

تأسیسا لمقاربة جدیدة في تجدید عروض التكوین من خالل ربطھا باالحتیاجات الفعلیة لسوق 

الشغل، یتم العمل على إعداد أدلة مرجعیة للمھن والكفاءات بالتعاون مع ممثلي المھن 

والشركاء المعنیین من المحیط االقتصادي واالجتماعي العتمادھا كوثائق مرجعیة خالل 

وقد انطلقت وزارة التعلیم العالي . عملیة إصالح برامج التكوین وتأھیل المسارات اإلشھادیة

في تفعیل ھذا اإلجراء بتنظیم دورات تحسیسیة لفائدة أعضاء اللجان الوطنیة القطاعیة لنظام 

لمسؤولین على إعداد وصیاغة برامج التكوین في مؤسسات التعلیم العالي والبحث، وا" أمد"

كما تعتزم تنظیم دورات تكوینیة في منھجیة إعداد برامج التكوین انطالقا من األدلة المرجعیة 

  .للمھن والكفاءات

  :إجباریة القیام بالتربّصات والعمل على تثمین المھارات •

التربّصات لتشمل كافة المسارات اإلشھادیة إلى تقریب الطالب من یھدف إرساء إجباریة 

المحیط االقتصادي واالجتماعي لیعمل على تطویر معارفھ التطبیقیة وإثبات الكفاءات 

  .والمھارات التي تمّكنھ من سرعة إیجاد موطن شغل والمحافظة علیھ

  :اعتماد آلیات بیداغوجیة مجّددة •

 طبقا للمعاییر الدولیة Learning outcomes اعتماد مفھوم مخرجات التعلّم - 

كآلیة لمساعدة الطالب في ) (Tutoratإرساء منظومة للمرافقة البیداغوجیة للطالب  - 

  .اختیاره مساره التكویني ومشروعھ المھني
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بھدف مساعدتھ  PPPإحداث وحدة تعلیمیة تتعلق بالمشروع الشخصي والمھني للطالب  - 

ن التي تتناسب مع مؤھالتھ العلمیة واالجتماعیة على حسن اختیار مسارات التكوی

  .لتعزیز حظوظھ في االندماج في سوق الشغل soft skillsوتطویر مھاراتھ الحیاتیة 

 المبادر صفة الطالبإحداث  •

، وتمنح ھذه الصفة Statut de l’étudiant Entrepreneurإحداث صفة الطالب المبادر

  :امتیازات للطلبة أو للمتخرجین من منظومة التعلیم العالي، منھاعّدة 

  تقدیم خدمات الدعم والمصاحبة إلنجاز المشروع المھني - 

  توفیر التغطیة االجتماعیة والدعم المادي  - 

  تسھیل المعامالت اإلداریة الالزمة - 

  توفیر التكوین التكمیلي في الكفاءات الضروریة لبعث المشاریع - 

  .المصداقیة والجدیة في المعاملة مع المحیط المھنيإضفاء مزید من  - 

 :أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء 2-2

 الوحدة الهدف مؤشرات قیس أداء   األهداف
 إنجاز
2017 

 ق م
2018 

تقدیرات 
2019 

القیمة 
  المستهدفة
2021 

اعداد :1.1الهدف 

الطلبة لالندماج في 

  سوق الشغل

نسبة تطور عدد  :1.1.1المؤشر
ذات  المسجلین بالشهاداتالطلبة 

  البناء المشترك

 %10 %25 %5,8 %12,8- عدد

نسبة الطلبة  :2.1.1المؤشر
  .المتحصلین على اإلشهاد

 %36,3 %27,3 %8.8 % 5 نسبة

عدد الطلبة  :3.1.1المؤشر
  .المشاركین في دورات تكوینیة

 96000 45000 25473 20062 عدد

: 2.1الهدف 

تحسین التأطیر 

بمؤسسات التعلیم 

  العالي والبحث

معدل السنوات : 1.2.1المؤشر
المقضاة  للحصول على شهادة 

  .اإلجازة

 3,32 3,45 3,53 3,61 نسبة

نسبة األساتذة : 2.2.1المؤشر
واألساتذة المحاضرین من جملة 

  األساتذة الباحثین

 19,6% 19,3% 18,9% %19.2 عدد
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المدرسین عدد : 3.2.1المؤشر 
 .المتمتعین بدورات تكوینیة

 10000 5000 1500 300 نسبة

عدد المؤسسات : 4.2.1المؤشر 
المنخرطة في المعتمدة و الجامعیة 

  .مسار االعتماد

 

عدد المؤسسات الجامعیة 
على  االعتماد المتحصلة على
  .الصعید الدولي

 19 5 3  عدد

عدد المؤسسات التي خضعت 
إطار مسار لعملیات تقییم في 

  االعتماد

 27 19 15  عدد

:  3.1الهدف 

تعزیز الحوكمة 

وانفتاح الجامعة 

  على المحیط

نسبة تطور  :1.3.1المؤشر 
  .الطلبة األجانبعدد 

 %70 %38 %23 %4 نسبة

عدد المتكونین  : 2.3.1المؤشر 
  .في إطار التكوین المستمر

 20000 10000 مؤشر جدید عدد

اتفاقیات عدد  : 3.3.1المؤشر 
  .الشراكة المبرمة

 400 300 250 200 عدد
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 :أنشطة البرنامج 2-3

  األنشطة والتدخالت  المؤشر  الهدف

  تقدیرات

  االعتمادات لألنشطة

  2019لسنة 

 :1.1الهدف

إعداد الطلبة 

لالندماج في سوق 

  الشغل

تطور عدد الطلبة نسبة :  1.1.1المؤشر

  المسجلین بالشهادات ذات البناء المشترك

األنشطة المبرمجة لدعم خریجي التعلیم العالي في إطار  إصالح التعلیم العالي بهدف دعم  -

 :)د.أ  44000الكلفة الجملیة (تشغیلیة خریجي التعلیم العالي 

  .التعلیم العالي والبحثتعمیم مراكز المهن وٕاشهاد الكفاءات على كافة الجامعات ومؤسسات  -

 .تشبیك مراكز المهن وٕاشهاد الكفاءات على المستوى الوطني والدولي -

  انجاز استبیان لمراجعة قائمة االختصاصات ذات التشغیلیة العالیة وتحیینها -

  .إبرام اتفاقیات شراكة بین اللجان القطاعیة والجامعات المهنیة -

 غیلیة العالیةتأهیل شهادات جدیدة في االختصاصات ذات التش -

وبرامجه في مختلف المسالك مع الحاجیات الفعلیة للمحیط االقتصادي  التكوینمالئمة مناهج  -

  واالجتماعي

  تأهیل شهادات جدیدة ذات البناء المشترك  -

مراصد (القیام بجرد لحاجیات المؤسسات االقتصادیة من المهارات وحاجیات التكوین  -

  د.أ500 

نسبة الطلبة المتحصلین : 2.1.1المؤشر

  على اإلشهاد

عدد الطلبة المشاركین في : 3.1.1المؤشر

 دورات تكوینیة
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 ،)القطاعات

البیداغوجیة بالمؤسسات الجامعیة واللجان الوطنیة القطاعیة المكلفة بالتأهیل  تعزیز دور الهیاكل -

وتجدید التأهیل ودعمها حتى تتمكن من األخذ بعین االعتبار درجة التالؤم بین عروض التكوین 

 والمتغیرات الوطنیة والدولیة،

 لمهارات،تفعیل المراصد الجامعیة والمهنیة والتنسیق مع المرصد الوطني للتشغیل وا -

  تحدید المهن ذات القیمة المضافة العالیة، -

 تحفیز المدرسین والمهنیین على المشاركة في بعث شهادات في إطار البناء المشترك -

  إحداث خلیة للنهوض بالبناء المشترك على مستوى الجامعة -

 مأسسة الشراكة بین الجامعة والمؤسسة على المستویات الوطنیة والجهویة والمحلیة -

 .منصات قارة، تبادل بین الفاعلین المعنیین( منظومة إعالمیة حول المهن انجاز -

  .اعتماد أدلة مرجعیة حول المهن والكفاءات -
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 :2.1الهدف 

تحسین جودة 

  الجامعيالتكوین 

  

معدل السنوات المقضاة  : 1.2.1المؤشر
  .للحصول على شهادة اإلجازة

ضمان جودة التكوین بمؤسسات التعلیم العالي وارساء مبدأ اإلشهاد في إطار مشروع إصالح  -

 التعلیم العالي بهدف دعم تشغیلیة خریجي التعلیم العالي 

 :تطویر البعد المیداني للتدریس عبر -

 اللغویة لفائدة الطلبةبرمجة القریة  -

 .تسهیل عملیة اندماج الطلبة الجدد -

  تفعیل لجان الجودة بالجامعات ومؤسسات التعلیم العالي ودعمها باإلمكانیات المادیة والبشریة -

نحو مزید من المرونة وبهدف تحسین جدوى ' أمد'مراجعة منظومة التقییم واالمتحانات في نظام  -

مدى تلقي واكتساب المعلومات وقدرة الطالب على توظیفها عملیة التقییم وجعلها معیار ال

 واستغاللها وذلك وفقا للمعاییر الدولیة

  

  أد 450

  

 أد 763

  

  

  

  

  

نسبة األساتذة واألساتذة : 2.2.1المؤشر
  جملة األساتذة الباحثینالمحاضرین من 

عدد المدرسین : 3.2.1المؤشر 
 .المتمتعین بدورات تكوینیة

عدد المؤسسات : 4.2.1المؤشر 
المنخرطة في مسار المعتمدة و  الجامعیة
  .االعتماد
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 إرساء منظومة للمرافقة البیداغوجیة للطالب، -

 تحسین ظروف التدریس ونسبة التأطیر بالمؤسسات الجامعیة مما یمكن من تحسین الجودة، -

 مراجعة منظومة التوجیه الجامعي وتحسینها، -

المعابر بین االختصاصات وتحویل المكتسبات وذلك بإدخال مزید من المرونة والحركة تطویر  -

 .بالنسبة للطلبة

 تحسین ظروف التكوین ببناء مقرات قارة للمؤسسات الموجودة في مقرات مؤقتة  -

 :وسیتم في هذا االطار دراسة  انجاز مقرات لفائدة -

 معهد الدراسات العلیا التجاریة بسوسة •

 )2قسط (العالي للدراسات التطبیقیة في االنسانیات بالمهدیة المعهد  •

 المعهد العالي لالعالمیة بمدنین •

 المعهد العالي للدراسات القانونیة بقابس •

 المعهد العالي لالعالمیة والملتیمیدیا بقابس •

 المعهد العالي لتقنیات المیاه بقابس •

 تجهیز المؤسسات بالتجهیزات البیداغوجیة و العلمیة -

  الهیئة الوطنیة للتقییم وضمان الجودة واالعتماد دعم -

  

  

  

 أد 400

  

  

  د.أ 400

  

  

  

  

  

  

 أد 24020

  أد 230
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 بناء وتوسعة المؤسسات الجامعیة -

االنتهاء من تهیئة  2019وفي هذا اإلطار سیتم خالل سنة  :تهیئة وصیانة فضاءات التدریس -

 :المؤسسات الجامعیة التالیة

 المعهد التحضیري للدراسات االسالمیة بالقیروان •
 االدبیة والعلوم االنسانیة بتونسالمعهد التحضیري للدراسات  •
 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بتونس •
 المدرسة العلیا للعلوم والتقنیات بتونس •
 المعهد العالي للتنشیط الشبابي والثقافي ببئر الباي •
 المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر  •
 المدرسة العلیا للعلوم االقتصادیة والتجاریة بتونس •
 العالي للتصرف بتونسالمعهد  •
 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس •
 المعهد العالي للتكنولوجیات الطبیة بتونس •
 كلیة العلوم بصفاقس •
 كلیة الحقوق بصفاقس •
  كلیة العلوم بالمنستیر •
  المدرسة الوطنیة للمهندسین بقابس •
 المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بتونس  •
  والعلوم السیاسیة بتونسكلیة الحقوق  •
  كلیة العلوم بتونس •
  1المدرسة الوطنیة للمهندسین بتونس  •
  .المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل •

  أد 10070

  

  د.11860
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:  3.1الهدف 

تعزیز الحوكمة 

وانفتاح الجامعة 

 على المحیط

نسبة تطور الطلبة  :1.3.1المؤشر 
  .األجانب

دعم استقاللیة الجامعات في إطار مشروع إصالح التعلیم العالي بهدف دعم تشغیلیة خریجي  -

 .التعلیم العالي

  

  أد 600

عدد المتكونین في  : 2.3.1المؤشر 
  .إطار التكوین المستمر

عدد اتفاقیات الشراكة  : 3.3.1المؤشر 
  .المبرمة
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 :نـفـقـات البرنامج -3

لتحقیق األھداف االستراتیجیة لبرنامج التعلیم  2019تخصص االعتمادات المقترحة بعنوان سنة 

 :تمكن من الشروع في تحقیق األھداف التالیةحیث سالعالي 

 :تحسین جودة التكوین الجامعي  - أ

ü  مواصلة تنفیذ مشروع إصالح التعلیم العالي والبحث العلمي في مجال التكوین

والبیداغوجیا من ذلك اصالح شامل لمنظومة إمد ومنظومة التكوین الھندسي والدراسات 

الطبیة وشبھ الطبیة وتجدید منظومة التوجیھ الجامعي وإرساء منظومة تكوین مكونین 

ومراجعة النظام األساسي والتأھیل الجامعي إلطار التدریس والبحث وتشبیك المؤسسات 

 .ختصاصالجامعیة حسب المجاالت واال

 :إعداد الطلبة لالندماج في سوق الشغل  - ب

ü  تفعیل دور مراكز المھن باعتبارھا حلقة وصل بین طالبي الشغل وحاجیات المشغلین من

 2019حالیا وینتظر تعمیمھا خالل  125الكفاءات وقد تطور عدد مراكز المھن لیبلغ 

 . لتشمل جمیع المؤسسات الجامعیة

 :ظروف التكوین ر البنیة التحتیة وتحسین یتطو  - ت

ü  مواصلة انجاز مشاریع بناء وتوسعة مؤسسات التعلیم العالي للحد من االكتظاظ

والتخفیض من عدد المقرات المؤقتة التي ال تستجیب في أغلب األحیان لمتطلبات التكوین، 

 .د لھذا الغرض أ 10470وقد تم اقتراح رصد اعتمادات قدرھا 

ü والبحث بالمعدات الالزمة لتأمین التدریس والبحث  مواصلة تجھیز مؤسسات التعلیم العالي

من تجھیزات دراسیة واعالمیة وخاصة علمیة وقد تم للغرض رصد اعتمادات جملیة 

 .دأ 24020قدرھا 

ü  ایالء العنایة الالزمة لتھیئة وصیانة مقرات مؤسسات التعلیم العالي نظرا لقدم وتداعي

د علما وأنھ سیتم أ 11860جملیة قدرھا عدید البناءات وقد تم اقتراح رصد اعتمادات 

 .تحویل أغلبھا إلى جزء الجامعات في اطار دعم الالمركزیة

 :تعزیز الحوكمة وانفتاح الجامعة على المحیط   - ث

ü  انطالق برنامج استقطاب الطلبة األجانب بالجامعات  2019من المنتظر أن یتم خالل سنة
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باعتماد معالیم تسجیل ودراسة تتماشى مع التونسیة خارج إطار االتفاقیات الثنائیة وذلك 

الكلفة الحقیقیة إلى جانب برنامج التكوین المستمر مما سیمكن الجامعات من التفتح على 

 . محیطھا من ناحیة ومن توفیر نسبة من الموارد الذاتیة خالل السنوات القادمة

ü ر البنیة التحتیة وتحسین ظروف التكوینیتطو. 

أي بزیادة قدرھا  2019د بعنوان سنة  أ 1082180 تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج التعلیم العالي 

تجدر اإلشارة إلى أن و.% 9.25بما یمثل نسبة تطور بـ  .2018د مقارنة بسنة  أ 91659

والترقیة  والتدرج الزیادة في األجور الدفع ستوظف أساسا لتغطیة اعتماداتالزیادة المقترحة في 

 .بالنسبة للعنوان األول إلى جانب مصاریف التسییر لبعض المؤسسات

أساسا لتغطیة نفقات المشاریع والبرامج المتواصلة على  على مستوى نفقات التنمیة فستوظف

ضوء التقدم المادي للمشاریع على المستوى المركزي والجھوي والمشاریع الجدیدة في إطار 

  .سیع و تھیئة مقرات المؤسسات ودعم التجھیزات البیداغوجیةتحسین ظروف التدریس بتو

نفقات التصرف ونفقات التنمیة التي تم ضبطھا حسب طبیعة النفقة على  اعتماداتوتتوزع 

 :النحو التالي 

 ألف دینار :الوحدة
 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان
 %9,72 659 91 280 034 1 621 942 947 934 نفقات التصرف
 %0,00 0 900 47 900 47 833 55 نفقات التنمیة

           صنادیق الخزینة
 %9,25 659 91 180 082 1 521 990 780 990 المجموع

  

  :للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019كما تتوزع تقدیرات 

 ألف دینار:الوحدة

 المجموع صنادیق الخزینة التنمیةنفقات  نفقات التصرف البیان

 602 10   660 942 9 جامعة الزیتونة

 064 86   750 1 314 84 جامعة تونس

 722 111   630 2 092 109 جامعة تونس المنار

 602 147   710 8 892 138 جامعة قرطاج

 793 69   470 2 323 67 جامعة منوبة

 571 88   650 2 921 85 جامعة سوسة
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 897 81   460 3 437 78 المنستیرجامعة 

 971 48   050 4 921 44 جامعة القیروان

 634 36   960 674 35 جامعة جندوبة

 941 146   660 4 281 142 جامعة صفاقس

 841 70   120 4 721 66 جامعة قابس

 728 39   180 3 548 36 جامعة قفصة

 981 129   600 4 381 125 المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و 
 االعتماد

741 0   741 

 832 5   350 3 482 2 برامج أخرى للتعلیم العالي

 260 6   650 610 5 االفتراضیةالجامعة 

 180 082 1 0 900 47 280 034 1 المجموع

  :نفقات التصرف 1.3

أد مقابل  1034280في حدود  2019 ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التعلیم العالي لسنة

 :وتتوزع على النحو التالي. 2018أد سنة  942621
 ألف دینار:الوحدة

 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان

 %10,18 759 90 363 982 604 891 278 884 التأجیر العمومي

 %1,31 499 637 38 138 38 168 39  وسائل المصالح

 %3,11 401 280 13 879 12 501 11 التدخل العمومي

 %9,72 659 91 280 034 1 621 942 947 934 المجموع

ھذا باإلضافة إلى الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج التعلیم العالي والتي تتوزع على 

  :النحو التالي

 ألف دینار:الوحدة

 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  البیان

   0     التأجیر العمومي

 %3,99- 937- 533 22 470 23 وسائل المصالح

   0     التدخل العمومي

 %3,99- 937- 533 22 470 23 المجموع
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قصر العلوم ومدینة (ویرجع النقص الحاصل في الموارد الذاتیة إلى تحویل برنامجین فرعیین 

 .إلى برنامج البحث العلمي) العلوم

 :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019نفقات التصرف لسنة وتتوزع 
 ألف دینار:الوحدة

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي البیان

المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة 
 العمومیة

977 180 38 290 13 200 1 028 670 

 942 9 180 350 412 9 جامعة الزیتونة

 314 84 370 1 680 2 264 80 جامعة تونس

 092 109 250 1 200 4 642 103 جامعة تونس المنار

 892 138 287 2 780 4 825 131 جامعة قرطاج

 323 67 869 400 2 054 64 جامعة منوبة

 921 85 155 1 110 2 656 82 جامعة سوسة

 437 78 975 000 4 462 73 جامعة المنستیر

 921 44 650 780 1 491 42 جامعة القیروان

 674 35 404 050 1 220 34 جامعة جندوبة

 281 142 500 1 590 4 191 136 جامعة صفاقس

 721 66 800 300 3 621 62 جامعة قابس

 548 36 550 724 1 274 34 جامعة قفصة

 381 125 140 1 906 4 335 119 المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و 
 االعتماد

511 220 10 741 

 482 2 60 200 222 2 برامج أخرى للتعلیم العالي

المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة 
 610 5 80 347 183 5 المحاسبة العمومیة

 610 5 80 347 183 5 الجامعة اإلفتراضیة

 280 034 1 280 13 637 38 363 982 المجموع

  

فتتوزع على  2019أما الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج التعلیم العالي والخاصة بسنة 
 :النحو التالي
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 ألف دینار:الوحدة

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي البیان

 144   144   جامعة الزیتونة

 433 1   433 1   جامعة تونس

 493 5   493 5   جامعة تونس المنار

 636 2   636 2   جامعة قرطاج

 434 1   434 1   جامعة منوبة

 060 2   060 2   جامعة سوسة

 653 1   653 1   جامعة المنستیر

 495   495   جامعة القیروان

 600   600   جامعة جندوبة

 455 2   455 2   جامعة صفاقس

 945   945   جامعة قابس

 435   435   جامعة قفصة

 950 1   950 1   المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة
الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان 

 الجودة و اإلعتماد
      0 

 0       برامج أخرى للتعلیم العالي

 800   800   الجامعة اإلفتراضیة

 533 22 0 533 22 0 المجموع

 :نفقات التأجیر العمومي  - أ
 :النحو التاليیتوزع األعوان على 

 السلك البرنامج
االدارات المركزیة 

 والجهویة

المؤسسات العمومیة 

الخاضعة لمجلة 

 المحاسبة العمومیة

المؤسسات العمومیة 

غیر  الخاضعة 

لمجلة المحاسبة 

 العمومیة

 المجموع  1المجموع 

 التعلیم العالي

 3435 58 3314 63 االداریین

29140 
 2598 42 2553 3 الفنیین

 5041 49 4983 9 العملة

 18066 27 18036 3التدریس 
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 :نفقات وسائل المصالح  - ب
 :وتتوزع نفقات وسائل المصالح باعتبار الموارد الذاتیة حسب البرامج الفرعیة كما یلي

 ألف دینار :الوحدة

 المجموع الموارد الذاتیة منحة الدولة البیان

 023 60 733 21 290 38 العمومیة المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة
 494 144 350 جامعة الزیتونة
 113 4 433 1 680 2 جامعة تونس

 693 9 493 5 200 4 جامعة تونس المنار
 416 7 636 2 780 4 جامعة قرطاج
 834 3 434 1 400 2 جامعة منوبة
 170 4 060 2 110 2 جامعة سوسة

 653 5 653 1 000 4 جامعة المنستیر
 275 2 495 780 1 جامعة القیروان
 650 1 600 050 1 جامعة جندوبة

 045 7 455 2 590 4 جامعة صفاقس
 245 4 945 300 3 جامعة قابس
 159 2 435 724 1 جامعة قفصة

 856 6 950 1 906 4 المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة
 220   220 الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد

 200   200 برامج أخرى للتعلیم العالي
 147 1 800 347 المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 147 1 800 347 الجامعة اإلفتراضیة

 170 61 533 22 637 38 المجموع

 :التدخل العمومينفقات    - ت

 :تتوزع نفقات التدخل العمومي  حسب البرامج الفرعیة كما یلي

 دینار ألف:الوحدة

 المجموع الموارد الذاتیة منحة الدولة البیان

 200 13 0 200 13 المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 180 0 180 جامعة الزیتونة

 370 1 0 370 1 جامعة تونس

 250 1 0 250 1 جامعة تونس المنار
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 287 2 0 287 2 جامعة قرطاج

 869 0 869 جامعة منوبة

 155 1 0 155 1 جامعة سوسة

 975 0 975 جامعة المنستیر

 650 0 650 جامعة القیروان

 404 0 404 جامعة جندوبة

 500 1 0 500 1 جامعة صفاقس

 800 0 800 جامعة قابس

 550 0 550 جامعة قفصة

 140 1 0 140 1 المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة

 10   10 اإلعتمادالهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و 

 60 0 60 برامج أخرى للتعلیم العالي

 80 0 80 المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 80 0 80 الجامعة اإلفتراضیة

 280 13 0 280 13 المجموع

  :نفقات التنمیة 2.3
لسنة في حدود االعتمادات المرصودة  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج التعلیم العالي لسنة 

  :وتتوزع على النحو التالي.أد  47900والبالغة   2018

 

 ألف دینار:الوحدة

 النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان

 %0,06 30 350 47 320 47 606 55 اإلستثمارات المباشرة

 %0,99 400 820 40 420 40 207 51 الموارد العامة للمیزانیة* 

 %5,36- 370- 530 6 900 6 399 4 خارجیة موظفة موارد قروض* 

 %5,17- 30- 550 580 227 التمویل العمومي

 %5,17- 30- 550 580 227 الموارد العامة للمیزانیة* 

  0    موارد قروض خارجیة موظفة* 

 %0,00 0 900 47 900 47 833 55 المجموع
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 :یليوتتوزع ھذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما 

 ألف دینار :الوحدة

 البیان
 المجموع التمویل العمومي اإلستثمارات المباشرة

الموارد العامة 
 للمیزانیة 

موارد قروض 
 خارجیة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزانیة 

موارد قروض 
 خارجیة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزانیة 

موارد قروض 
 0 660       660 جامعة الزیتونة خارجیة موظفة

 0 750 1       750 1 جامعة تونس
 0 630 2       630 2 جامعة تونس المنار

 130 4 580 4     130 4 580 4 جامعة قرطاج
 600 870 1     600 870 1 جامعة منوبة
 0 650 2       650 2 جامعة سوسة

 0 460 3       460 3 جامعة المنستیر
 0 050 4       050 4 جامعة القیروان
 0 960       960 جامعة جندوبة

 700 960 3     700 960 3 جامعة صفاقس
 0 120 4       120 4 جامعة قابس
 0 180 3       180 3 جامعة قفصة

المعاهد العلیا للدراسات 
 التكنولوجیة

4 600       4 600 0 
للتقییم و ضمان الهیئة الوطنیة 

 الجودة و اإلعتماد
        0 0 

 100 1 250 2     100 1 250 2 برامج أخرى للتعلیم العالي
 0 650   550   100 الجامعة اإلفتراضیة

 530 6 370 41 0 550 530 6 820 40 المجموع
  

 :على مستوى اعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي 2019و قد تطورت تقدیرات 
 ألف دینار :الوحدة

 البیان
 تطور اإلعتمادات 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات 

 دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد

 30 18050 350 47 640 55 320 47 590 37 606 55 648 53 اإلستثمارات المباشرة

  2430-  7970 840 36 220 21 270 39 250 13     مشاریع بصدد اإلنجاز* 
  2460  10080 510 10 420 34 050 8 340 24     مشاریع وبرامج جدیدة* 

 30- 917- 550 400 580 317 1 227 0 التمویل العمومي

 450   230       مشاریع بصدد اإلنجاز* 
 

220  
  250-  917- 100 400 350 317 1     ع وبرامج جدیدةمشاری* 

 0 17133 900 47 040 56 900 47 907 38 833 55 648 53 المجموع

   



40 
 

  البحث العلمي برنـامج
  
  :ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1

 
  

برنامج البحث 
  العلمي

  
  

رئیس 
ع .م: البرنامج

 البحث العلمي

 
 البرامج الفرعیة

 
  المركزیةالھیاكل 

المؤسسات 
الفاعلون    العمومیة

  العمومیون
 

 علمي جامعيبحث  •
  مراكز البحوث •
الوكالة الوطنیة  •

للنھوض بالبحث 
  والتثمین

  مدینة العلوم •
  قصر العلوم •
 برامج أخرى •

 
ع للبحث .إ •

  العلمي
ع لتثمین .إ •

 البحث
الھیئة الوطنیة  •

لتقییم أنشطة 
  البحث

وحدة التصرف  •
حسب األھداف 
لتنفیذ برنامج 

  2020أفق 

 

 
مراكز 
 البحث

  

المركز  •
الوطني للعلوم 

والتكنولوجیا 
 النوویة

مدینة  •
 العلوم

قصر  •
 العلوم

  
   

  

   

     

     

     

  
 :البرنامج أداء -2

 : تقدیم البرنامج واستراتیجیتھ 2-1

كل أنشطة البحث العلمي األكادیمي والبحث العلمي المرتبط  العلميیشمل برنامج البحث 

ویھدف توجھ الوزارة في ھذا المجال إلى جعـل منظومة البحث والتجدید دعامة . بالتنمیة

تراتیجیة ترتكز على تحسین القتصاد جدید یتمیز بمضامین معرفیة وتكنولوجیة وذلك حسب اس

  .أداء ھذه المنظومة ومزید تفعیل الدور الموكول لھا واالرتقاء بھا إلى مستوى المقاییس العالمیة

على ضوء مخرجات مشروع إصالح التعلیم العالي والبحث العلمي ،تم تحیین استراتیجیة 

میة و ذلك عبر توظیف البرنامج التي ترمي إلى جعل برنامج البحث العلمي قاطرة فعلیا للتن

نتائج البحث في منظومة اإلنتاج مما یتطلب تطویر وتحسین األسالیب المعتمدة في مجال البحث 

  .والتنمیة والتجدید للتمكن من تحقیق االنعكاس المطلوب على المستوى االقتصادي واالجتماعي

  : وسیشمل برنامج اإلصالح المحاور التالیة



41 
 

 :تحدید أولویّات البحث  - أ

تتمحور المنظومة الوطنیّة للبحث العلمي والتجدید حول توجیھ كفاءاتھا نحو التنمیة الوطنیّة في 

كّل أبعادھا إلى جانب الّدور األساسي للبحث العلمي في تعزیز جودة برامج التعلیم العالي 

مقاربة وقد تم ضبط األولویات الوطنیة في مجال البحث العلمي باعتماد  .وتحفیز التّمیّز العلمي

 :على النحو التالي  ذلكتشاركیة و

ویشمل حوكمة التصرف في الموارد المائیة والطاقة المتجددة  :األمن المائي والطاقي والغذائي •

واالقتصاد في الطاقة والتغیرات المناخیة وتثمین الموارد الطبیعیة والتنوع البیولویجي ومقاومة 

  . ر واالنجرافاآلفات الضارة وتآكل الشریط الساحلي والتصح

ویشمل الھویة والمواطنة والمشروع المجتمعي  :المشروع المجتمعي والتعلیم والثقافة والشباب •

ومنظومة التربیة والتكوین والجودة والمقاربات البیداغوجیة الحدیثة والثقافة والفنون واإلعالم 

 .والترفیھ وجودة الحیاة والشباب وقضایاه

التالقیح والبدائل الحیویة واألدویة والمستلزمات الطبیة  وتشمل تطویر :صحة المواطن  •

وحوكمة المنظومة الصحیة واقتصاد الصحة واالنتقال الدیمغرافي والرفاه واألمراض المزمنة 

  .والمستجدة واألوبئة وجودة العالج والصحة الرقمیة والعالج عن بعد

الذكیة وانترنات األشیاء وسالمة ویشمل  االقتصاد الرقمي والمدن  :االنتقال الرقمي والصناعي •

الشبكات وأنظمة المعلومات وحمایة ومراقبة الحدود والبني التحتیة والنانوتكنولوجیا والمواد 

 .والتجدید الصناعي

ویشمل الالمركزیة السیاسیة واالقتصادیة والحوكمة المحلیة  :الحوكمة والالمركزیة •

ئة الترابیة وتثمین التراث والمخزون الحضاري والدیمقراطیة التشاركیة ومنوال التنمیة والتھی

 والتاریخي للجھات وحوكمة المؤسسات العمومیة والخاصة وجودة الخدمات والسیاسات العامة

ویشمل قطاع فالحي وصناعي مستدام ومحافظ على  :االقتصاد الدائري والتنمیة المستدامة •

رة ومقاومة التلوث وآثاره ومعالجة البیئة وتثمین الموارد المنجمیة والعناصر األرضیة الناد

 .وتثمین النفایات الصناعیة والمنزلیة

 :تمویل البحث  - ب

االعتماد على معاییر حسن األداء من أجل تحفیز ھیاكل البحث على التمیّز العلمي والتكوین  -

 :عبر البحث واالنفتاح على المحیط االقتصادي واالجتماعي
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 بالتمویل المتكرر لھیاكل البحث،الترفیع في التمویل التنافسي مقارنة  •

تدعیم إنشاء مخابر البحث والحد من إنشاء وحدات البحث باستثناء بعض الجامعات  •

 واالختصاصات التي تفتقرللموارد البشریة الالزمة من صنف المدرسین الباحثین  ،

تعزیز الشراكة والتعاون بین ھیاكل البحث والمحیط االقتصادي االجتماعي الوطني  •

 والدولي،

 تشجیع التمیز العلمي، •

 .تشجیع ھیاكل البحث ذات العالقة باألولویات الوطنیة •

  :إحداث الھیئة العلیا الوطنیة للبحث والتجدید   - ت

من أجل تعزیز المنظومة الوطنیة للبحث والتجدید وتوفیر حوكمة أفضل وأنجع، تم التفكیر في  

والتجدید لتتكفل بتحقیق تفاعل أكبر بین مختلف إرساء الھیئة العلیا الوطنیة للبحث العلمي 

  . دیالفاعلین والتشجیع على خلق فضاءات مالءمة لإلبداع والتجد

  :وتتكفل الھیئة الوطنیة العلیا  للبحث والتجدید بالمھاّم التالیة 

تحدید األولویات الكبرى لمنظومة البحث والتجدید بالتنسیق مع جمیع الوزارات والھیاكل  •

  .المعنیة

  .تحدید الخطوط العریضة للمیزانیة بالتشاور مع وزارة التنمیة واالستثمار والتعاون الدولي •

  .ضمان المتابعة والتقییم المرحلي والنھائي •

وبصفة عامة ) سواء كانت ذات صبغة مالیة أم ال(تنسیق عملیة المتابعة لمختلف البرامج  •

  .البحث والتنمیة والتجدیدكّل السیاسات التي تعتمدھا الوزارات في ما یتعلّق ب

  .تنسیق عملیة تقییم كل الھیاكل المعنیة بأنشطة البحث والتجدید •

ضمان متابعة أداء المنظومة الوطنیة للبحث والتجدید عن طریق معاییر موّحدة للعلوم  •

  والتكنولوجیا والتجدید المعترف بھا دولیا

 إعادة ھیكلة وتنظیم البحث   - ث

لقد مكنت الھیكلة الحالیّة من تطویر البحث العلمي خاّصة على مستوى التكوین من خالل إدماج 

الدكاترة حسب حاجیات الجامعة وذلك على مدى العقدین األخیرین، ویتعین حالیا توجیھ 

منظومة البحث الوطنیة نحو البحث التنموي الذي لھ انعكاس مباشر على المستوى االقتصادي 

مما یستوجب إعادة النظر في الھیكلة الحالیة وإرساء آلیة جدیدة لحوكمة  منظومة  واالجتماعي
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جامعة، مركز بحث، (البحث والتجدید مع تحدید دقیق لألدوار والعالقات القائمة بین الھیاكل 

وتحدید دور الوكالة الوطنیة للنھوض بالبحث العلمي ) مخابر، مدارس دكتوراه، لجان دكتوراه

  ..یب بین مجال البحث العلمي والمنظومة االقتصادیة واالجتماعیةكھیكل للتقر

  تصنیف ھیاكل البحث ومدارس الدكتوراه   - ج

مخابر (الھدف الرئیسي من ھذا التصنیف ھو خلق منظومة تشّجع على المنافسة بین الھیاكل 

ث ما من شأنھ ترسیخ ثقافة التمیّز وتكوین قطب من مخابر البح) البحث، مدارس الدكتوراه

ومدارس الدكتوراه المصنّفة والقادرة على المشاركة في البرامج الكبرى للبحث والتجدید سواء 

وبھذا تتمكن كّل من مخابر البحث ومدارس الدكتوراه من إیجاد . على الّصعید الوطني أو الدولي

طار سبل جدیدة لتحسین نتائجھا وطرق عملھا في إطار تنافسي، وإتخاذ المبادرات الناجعة في ا

األولویات   االستراتیجیة مع ضرورة تمكینھا من التشجیعات والحوافز الضروریة من أجل 

دعم الھیاكل البحثیة الكبرى والشبكات المتخّصصة وتعزیز تمیز الھیاكل البحثیة من خالل 

  . (labellisation)أو التصنیف /إقرار آلیات اإلشھاد و

 :تكریس البعد الدولي لبرامج البحث   - ح

لبرامج الكبرى على الصعید الدولي تمّكن من تحفیز التّمیّز العلمي والمشاركة في طلبات إّن ا

وبالتالي فإّن التّمركز العلمي على الّصعید . العروض وتوفر تمویالت ھامة لفائدة مشاریع البحث

الّدولي من شأنھ تشجیع المبادرة على بعث المشاریع المجّددة وخلق شبكات ومجمعات شراكة 

(consortium) . كما یمّكن األوساط العلمیة من تنظیم ھیاكلھا بشكل أفضل على المستوى

  .الّدولي ما من شأنھ إضفاء مزید من النّجاعة في التّعریف بھا وبإشعاعھا

لذا وجب تدعیم ھیاكل والیات  للتنسیق والمساندة والمتابعة لمشاریع التعاون الدولي على 

إلطار القانوني للتصرف في االعتمادات المتأتیة من التعاون مستوى الوزارة وكذلك مراجعة ا

  .الدولي للتمكن من االستفادة من فرص التعاون العلمي والتمویل

 إلحاق مراكز البحث بالجامعات على المستوى العلمي والبیداغوجي    - خ

من أجل تحقیق التقارب الضروري بین الجامعات ومراكز البحث وتحسین أداء الفاعلین في 

جال البحث العلمي والتجدید، أصبح من الضروري إلحاق مراكز البحوث بالجامعات على م

المستویین العلمي والبیداغوجي وذلك لضمان تنسیق أكبر  لألنشطة البحثیة واشعاع الجامعات 

  .التونسیة على الصعید الدولي
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 ترشید استعمال المعدات العلمیة الثقیلة  - د

 :قیلة للبحث العلمي، سیتملترشید البنیة التحتیة الثسعیا 

إنشاء منصة تكنولوجیة تسمح بالوصول، عبر شبكة اإلنترنت، إلى جمیع المعلومات  •

المتعلقة بـالمعدات العلمیة الثقیلة إضافة أیضاً إلى تخصیص الموارد البشریة إلدارة 

  )إلخ...أخذ مواعید ،فوترة الخدمات(الخدمات والتصرف في الطلبات عن بعد 

منصات تكنولوجیة تعنى بتجمیع المعدات والموارد البشریة والمھارات الالزمة وتقّدم إنشاء  •

 .للمستعملین في الداخل والخارج موارد تكنولوجیة ذات مستوى عال

 رقمنة التصرف في برامج البحث والتجدید  - ذ

یتوجب إعادة النظر في أسالیب التصرف واإلدارة سواء كان في مستوى إنتاج المعلومات 

ق معالجتھا أو في مستوى عملیة التواصل والترویج لدى مختلف الفاعلین في مجال البحث وطر

  .لك بإنشاء بوابة وطنیة للبحث العلميذو والتجدید

 تثمین البحث والتجدید  - ر

v ھیاكل تثمین البحث 

تفعیل ھیاكل تثمین البحث وإعادة تنظیمھا ومراجعة تمركزھا مقارنة ببقیة الھیاكل  •

اح على المحیط االقتصادي واالجتماعي بھدف خلق مناخ مالئم للتثمین والتجدید المعنیة باالنفت

  .ونقل التكنولوجیا  داخل الجامعات ومراكز البحوث 

نقل التكنولوجیا إعداد برنامج تكوین في مجال المھن الجدیدة المرتبطة بتثمین البحث و •

ن خدمات تثمین البحث ونقل قدرات ومھارات اإلداریین مّما سیساھم في تحسیمن أجل تطویر 

دراسة البحوث القابلة للتثمین، التواصل مع المحیط : التكنولوجیا والتي تتمثل أساسا في 

االقتصادي واالجتماعي للتشبیك ، إعداد المشاریع لنقل التكنولوجیا، القیام باإلجراءات لحمایة 

 .، تحریر العقود بین الجامعة والشریك االقتصاديالملكیة الفكریة

 .إدماج ھیاكل تثمین البحث ونقل والتكنولوجیا بالفضاءات المخصصة للتجدید •

والمكاتب الجامعیّة لنقل  (Centres 4 C)تجمیع كّل من مراكز المھن وإشھاد الكفاءات  •

وحاضنات مشاریع أو محاضن المؤسسات بالفضاء المخصص للتجدید  (BUTT)التكنولوجیا 

 .بالجامعة

تنظیم دورات تكوینیة وأیام تحسیسیة وورشات عمل لفائدة الباحثین قصد ترسیخ ثقافة  •
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الملكیة الفكریة لدیھم وحثھم على حمایة نتائج بحوثھم عن طریق براءات االختراع ومساعدتھم 

في تسجیلھا على الصعید الوطني والدولي خاصة بالنسبة لنتائج البحوث التي تتمتع بإمكانیات 

 .واعدةتسویقیّة 

v خارطة نتائج البحث 

لقد أصبح من الضروري إعداد خارطة وطنیة لنتائج البحث وتعدادھا  بھدف تثمینھا  •

بطریقة أنجع  وخاصة النتائج ذات المضامین التكنولوجیة الرفیعة بما یساھم في تطویر 

المجاالت ، ویجب أن یتم ھذا التعداد في مختلف االقتصاد الوطني  ویحقق قیمة مضافة عالیة

والمواضیع وحسب الجھات مّما یمّكن من التعّرف على المحاور ذات الصلة قصد تطویرھا وفقا 

 .لحاجیات الجھة وأولویاتھا االجتماعیة واالقتصادیة

تقریب الباحثین العاملین في نفس المجاالت  للترابط  نتائج البحث منحیث ستمكن خارطة 

باإلضافة إلى  ،سین األداء والتكامل بین فرق البحثضمن شبكة تعمل على تجمیع الموارد وتح

القطاع العام  والمؤسسات الصناعیة من ) cluster(التشبیك مع األقطاب التكنولوجیة والشبكات 

  .  والخاص

v آلیات تمویل مشاریع تثمین نتائج البحث والتجدید ونقل التكنولوجیا. 

إحداث عّدة آلیات للتّمویل  :إحداث برامج والیات لتمویل مختلف مراحل التجدید  •

التنافسي لمشاریع االبتكار والتجدید في إطار تشجیع البحث ونقل التكنولوجیا تسمح بتمویل كافة 

 :مراحل النضج التكنولوجي للمشاریع من ذلك

ü برنامج ما بعد مشاریع ومذكرات ختم الّدراسات( PAQ-Post-PFE/MFE)   والذي

اثر  ویتم تمویل ھذه المشاریع. ى من نضجھا التكنولوجيیدعم المشاریع في المستویات األول

 .تقییمھا من قبل الخبراء على امتداد فترة أقصاھا سنة

ü  برنامج المشاریع التشاركیةPAQ Collabora   حول األقطاب التكنولوجیة الذي یدعم

لى المشاریع ما بین المستوى الرابع و السادس  وذلك بھدف االنتقال من المستوى السادس إ

 PAQویتم تمویل المشاریع التشاركیةالمستوى الثامن من النضج التكنولوجي للمشروع،  

Collabora  اثر تقییمھا من قبل الخبراء على امتداد فترة أقصاھا ثالث سنوات 

ü   برنامج االفراق العلمي والمساعدة على االنطالقPAQ-PAS"Pré-amorçage et 

essaimage Scientifique 
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ü  نتائج البحث  تثمینبرنامج)VRR ( المشاریع المجّددة والمقترحة من طرف الذي یمّول

بالشراكة مع  ) مراكز البحث، مخابر البحث ووحدات البحث(ھیاكل البحث العمومیة 

، ویقع تمویل استغالل نتائج البحث في منظومة اإلنتاجالمؤسسات االقتصادیة وذلك بھدف 

 .ن قبل الخبراء على امتداد فترة أقصاھا ثالث سنواتمشاریع تثمین البحث اثر تقییمھا م

ü عرض المشاریع  واألنشطة المبرمجةیلي جدول ی وفي ما:  

  الھدف  المشروع 

برنامج دعم 

الجودة ما بعد 

مذكرات 

ومشاریع ختم 

الدراسات 

 الطلبة

یمّول ھذا البرنامج على أساس تنافسي تثمین مشاریع ختم دروس أو 

ویھدف إلى تثمین األعمال المبتكرة . مذكرات ختم الدراسات الطلبة

مدارس الھندسة، اإلجازة التطبیقیة، الماجستیر المھني، (للخریجین الشبان 

في إطار شراكة مع المؤسسات اإلقتصادیة أو مراكز ) ماجستیر البحث

، والتي لھا تأثیر على المحیط االقتصادي واالجتماعي من أجل البحث

وتمول ھذه المشاریع تحسین نماذج . تسویق النتائج التي تم التوصل إلیھا

. صناعیة، ومنح منحة للخریجین الشباب، وتكالیف المساعدة التقنیة والتنقل

.  ھراً ش 18ألف دیناراً ومدة المشروع من سنة إلى   35ویبلغ قیمة التمویل 

وعن طلب العروض  2017تم اإلعالن عن طلب عروض أول محدود سنة 

وستواصل الوزارة اإلعالن عن طلب ترشحات  2018موسع ثاني لسنة 

 .جدیدة بعنوان السنوات القادمة

  

یمّكن برنامج دعم الجودة التعاوني تمویل المشاریع التعاونیة حول األقطاب 

مؤسسات اإلقتصادیة والمحیط االقتصادي التكنولوجیة بین ھیاكل البحث وال

واالجتماعي بشكل عام مع ضرورة أن یضم المشروع طالب الدكتوراه أو 

ویجب أن تقدم المشاریع الممولة نتائج مبتكرة وقابلة . ما بعد شھادة الدكتوراه

للتثمین بعد أن تم إثباتھا بالمخبر والتي سیتم تحسینھا واختبارھا والتحقق 

. ة علیھا لتحقیق قدر أكبر من النضج التكنولوجي للتسویقمنھا والمصادق

تم . دینار 300000سنوات مع تمویل في حدود  3المّدة القصوى للمشروع 

وتمت المصادقة على تمویل   2017اإلعالن عن أول طلب عروض سنة 

مشروعا  وذلك بعد عملیة تقییمھا من طرف خبراء مستقلین ومشھود   11
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وتم . ة حسب میدان عدیدة كما ھم مبین الجدول المواليموزع. لھم بالكفاءة

وستواصل الوزارة  2018كذلك اإلعالن عن طلب عروض ثان سنة 

 .اإلعالن عن طلب ترشحات جدیدة بعنوان السنوات القادمة

برنامج دعم 

الجودة ما قبل 

  اإلنطالق

PAQ-PAS  

مشاریع ما قبل اإلنطالق واإلفراق العلمي   PAQ-PASیمول برنامج 

، )المھندسین أو الحاملین للماجستیر(المحمولة من قبل المتخرجین الشبان 

ویدعى المترشحون ومشرفوھم . طلبة الدكتوراه أو حاملي شھادة  الدكتوراه

والھیاكل الراجعین إلیھا بالنظر إلى اقتراح خطة متماسكة وواقعیة إلحداث 

ناتجة عن أعمال  Start upأو شركة ناشئة   Spin offة شركات متفرغ

دینار   100000البحوث أو مشاریع ختم الدراسات بسقف تمویل المشروع 

وستواصل الوزارة اإلعالن عن طلب . شھًرا 18أعاله ولمدة أقصاھا 

  .ترشحات جدیدة بعنوان السنوات القادمة

برنامج تثمین 

 نتائج البحث

 

وھي مشاریع . بتمویل تثمین نتائج البحوث القابلة للتسویقتعني ھذه اآللیة 

ویجب على . تشاركیة  بین ھیاكل البحث والمؤسسات العمومیة أو الخاصة

 %10الشریك اإلقتصادي أن یساھم في تمویل المشروع بنسبة ال تقّل عن 

الھدف الرئیسي ھو تعزیز نقل نتائج البحوث . من الكلفة الجملیة للمشروع

تطویر نماذج أولیة أو (من ھیاكل البحوث نحو نظام اإلنتاج والخدمات 

وستواصل الوزارة ) تحسین جوھري لنظام أو عملیة أو جھاز أو منتوج

 .اإلعالن عن طلب ترشحات جدیدة بعنوان السنوات القادمة

 استكمال مختلف مكّونات األقطاب التكنولوجیة وتحسین حوكمتھا    - ز

 استكمال مختلف مكّونات األقطاب التكنولوجیة  -

الشروع في بناء مركز الموارد التكنولوجیة بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت قصد دفع  -

د وذا التطویر التكنولوجي في میدان الصحة والبیوتكنولوجیا مع العلم أن ھذا القطاع  واع

 قیمة مضافة عالیة

 إعادة تحدید دور ومھام شركات التصّرف في األقطاب التكنولوجیّة تحدید مسؤولیاتھا -

إعادة النظر في المھام والصالحیات لكل من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة  -

 الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول األقطاب التكنولوجیة
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طریقة التصّرف في مختلف مكّونات األقطاب التكنولوجیّة وخاصة كل من إعادة النظر في  -

  .مراكز الموارد التكنولوجیّة وحاضنات المشاریع ومحاضن المؤسسات

إعادة النظر في دورھا بمختلف األقطاب التكنولوجیّة في و تفعیل مراكز الموارد التكنولوجیة -

  .إطار مجال اختصاصھا أو بعدھا الجھوي

  األخالقیات العلمیة والسلوكیات والملكیة الفكریةتعزیز   - س

وضع آلیات تضمن التشجیع على القیام ببحوث في كنف النزاھة والمسؤولیة وتتماشى  •

مع الحریة األكادیمیة والمعاییر والقیم األساسیة المرتبطة باالستقامة العلمیة مع الحرص 

  .على حمایة الملكیة الفكریة

 .بإعداد مرجع وطني للمجالت العلمیة حسب االختصاصترتیب المنشورات الوطنیة  •

 :أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء 2-2
 

 إنجاز الوحدة الھدف مؤشرات قیس أداء   األھداف
2017 

 ق م
2018 

تقدیرات 
2019 

القیمة 
  المستھدفة

2021 

: 1.2الھدف 

تطویر اإلنتاج 

العلمي 

وتحسین 

  .جودتھ

عدد المقاالت : 1.1.2المؤشر 

  العلمیة بالمجالت المفھرسة 
 8400 8200 8120 7400 عدد

نسبة المقاالت : 2.1.2المؤشر 

العلمیة المنشورة بالمجالت 

 Q1( 2و 1المحكمة من الصنف 

  )Q2و

 %65 %63 %62 %61 نسبة

ترتیب الجامعات : 3.1.2المؤشر 

  في مجال البحث العلمي التونسیة
 عدد

الجامعات المرتبة ضمن  عدد

  األولى 500الـ
 0 0 0 1 

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

  األولى 1000الـ
 0 2 2 4 

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

  األولى 1500الـ
 4 5 6 7 

عدد الجامعات المرتبة ضمن 

  األولى 2500الـ
 8 8 9 10 
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  :أنشطة البرنامج 2-3

 

: 2.2الھدف 

تثمین نتائج 

البحث ونقل 

  .التكنولوجیا

  

عدد مطالب  :1.2.2لمؤشر ا

 براءات االختراع الوطنیة والدولیة

  والمستنبطات النباتیة

   عدد

 120 90 80 65  براءات االختراع الوطنیّة

 12 7 5 3  براءات االختراع الدّولیة

 14 7 5 2  براءات المستنبطات النباتیة

عدد االتفاقیات : 2.2.2المؤشر 

المبرمة مع المحیط االقتصادي 

  .واالجتماعي

  180 130 110 79 عدد

عدد المؤسسات :  3.2.2المؤشر 

الناشئة المنبثقة عن برامج 

  .ومشاریع البحث والتجدید

  20 10  مؤشر جدید عدد

: 3.2الھدف 

تطویر التعاون 

  .الدولي 

  

عدد المشاریع : 1.3.2المؤشر 

المقبولة في إطار برامج التعاون 

  .الدولي التنافسیة

  43 33 28   عدد

نسبة الموارد : 2.3.2المؤشر 

المتأتیة من التعاون الدولي من 

  .اعتمادات البحث

  نسبة
23.28

% 

25.31

%  
29.01% 

: 4.2الھدف  

تحسین حوكمة 

المنظومة 

الوطنیة للبحث 

  والتجدید

عدد المؤسسات : 1.4.2المؤشر 

التي أرست نظام تصرف في 

  الجودة

 10 5 3 1 عدد



50 
 

 

  األنشطة والتدخالت  المؤشر  الهدف

  تقدیرات

  االعتمادات لألنشطة

  2019لسنة 

: 1.2الهدف 

تطویر اإلنتاج 

العلمي وتحسین 

 .جودته

عدد المقاالت العلمیة : 1.1.2المؤشر 

  بالمجالت المفهرسة 

اعتمادات تعهد بكلفة ( البحث العلميتحفیز الباحثین على االنتاج العلمي بإحداث منحة تشجیع على  §

 )ملیون دینار 10

 دعم االشتراكات االلكترونیة بالمجالت العلمیة المفهرسة §

 من التمویل %50اعتبار معیار االنتاج العلمي في تحدید التمویالت الخاصة بكل مخبر وذلك بنسبة  §

 الى یلهاوبتح) ةدحو 78( زاراتولت واسسامواصلة دعم وحدات ومخابر البحث المحدثة في مختلف المؤ §

 .2019 سنة دیدجمخبر بحث  40 اتدحولا هذه نع قینبث أن المتوقع نم البحث، مخابر

 ظربالن جعةارلا والمؤسسات ثلبحي وااللعا ملتعلیا تسسابمؤ 2013 سنة ثةالمحد ثلبحا اتدحإعادة هیكلة و §

 ةدحو 97 ( والریاضة الشباب شؤون ووزارة البحري والصید المائیة والموارد الفالحة وزارة طني،ولا عفادلا زارةول

 .2019 سنة دیدجمخبر بحث  50 اثدحإ راطإ في اتدحولا هذه هیکلة دةعاإ متت أن المتوقع نمو) . بحث

 2014وٕاحداث مخابر بحث جدیدة منبثقة عن تقییم نهائي وتجدید لوحدات البحث المحدثة سنة  §

 07فمن المتوقع تحویل عدد من هذه الوحدات إلى ) وحدة بحث 35(بمختلف المؤسسات والوزارات 

 طبقا لألهداف والتوجهات المرسومة في المجال 2019مخابر جدیدة بعنوان سنة 

  

  

  

 

 د.أ 12000

 

 د.أ 13000

 

 د.أ 7000
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نسبة المقاالت العلمیة : 2.1.2المؤشر 

المنشورة بالمجالت المحكمة من 

  )Q2و Q1( 2و 1الصنف 

 ذات لصناعیةا تاـسسالمؤب يولتنما ثلبحا مخابر نم دیدج لجی اثدحمواصلة البرنامج الوطني المتعّلق بإ §

 فدیهو االقتصادي بمحیطها لعلميا ثلبحا مةظومن عالقة ریطوت اطار في ةدعاولا تاعاطبالق لعالقةا

 يف صناعیة تاــسسؤم 5 بصل يومـتنمخابر بحث  5 اثدإحـ نموذجیة، أولي حلةرم في ،امجـنالبر

 .الوطنّیة األولویات ذات تاعاـطلقا

والطاقات إصدار طلب عروض استثنائي قصد إحداث مخابر بحث في مجاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصال 

ت ذات األولویات الوطنّیة واستجابة لمتطلبات وحاجیات مختلف الختصاصاا يف ثلبحاا على ــتشجیع. المتجددة

  .مخبر بحث 15القطاعات من البحث والتطویر ومن المنتظر أن یفرز طلب العروض المذكور عن إحداث 

  وحدات مختصة 3وحدة بحث و 18مخبر بحث و 136تجدید  §

وا نقصا في عدد المدرسین الباحثین القارین العاملین فیها في إطار مواصلة  § دعم المؤسسات التي تشكـ

ا على البحث في االختصاصات  بما في ذلك تلك المتواجدة بالجامعــــات الفتیة والداخلیة، وتشجیعــ

مخابر بحث باعتبار أن التوجه  06وحدات جدیدة و  10إحداث  2019النـادرة، یقترح بعنوان سنة 

 .حالي یتمثل في تجمیع هیاكل البحث في شكل مجمعات بحثال

بعث مشاریع بحث لفائدة الباحثین الشبان لتشجیع المشاریع المجددة خاصة بالجهات الداخلیة التي تفتقد  •

 هیاكل البحثللموارد البشریة ول

صیانة وتعهد التجهیزات العلمیة الثقیلة تحت عنوان وحدات الخدمات المشتركة للبحث المركزة  •

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 د.أ 2000

 

 د.أ 1150

ترتیب الجامعات : 3.1.2المؤشر 

  التونسیة
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 بمؤسسات التعلیم العالي والبحث 

 .اقتناء معدات علمیة جدیدة  •

 .إحداث قاعدة بیانات للتصرف في التجهیزات العلمیة الثقیلة •

مر والقرار المنظم لها مع تمكینها من وتدعیم مردودیتها بمراجعة االتفعیل مدارس الدكتوراه المحدثة  •

 .للعمل في أحسن الظروف وإلنجاز برامجها في المواعید المحددة التمویالت الالزمة

 .إحداث مدارس دكتوراه جدیدة بعدد من المؤسسات •

 

 د.أ 5685

  

  د.أ 4000

: 2.2الهدف 

تثمین نتائج 

البحث ونقل 

  .التكنولوجیا

عدد مطالب براءات : 1.2.2المؤشر 

والمستنبطات  االختراع الوطنیة والدولیة

  النباتیة

تمویل تسجیل براءات االختراع على الصعید الوطني وبرمجة تمویل البراءات على الصعید مواصلة  §

مطلبا جدید إلى جانب مواصلة  80الدولي على أن یبلغ عدد مطالب تسجیل براءات االختراع حوالي 

 ایتها،تسدید أتـاوي سنویة للمطـالب التي تم تسجیلهـا في الثالث سنوات الماضیـة والتي ستتم مواصلة حم

 .تطویر ثقافة الملكیة الفكریة عبر دورات تكوینیة §

مواصلة تمویل مشاریع البحث اإلیالفي التي تم االنطالق في إنجازها خالل  2019سیتم خالل سنة  §

مشروع في اطار االولویات البحثیة وهي االمن المائي والطاقي والغذائي  11وهي  2018سنة  

  د.أ 100

  

  

  

 

  د.أ 5000
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عدد االتفاقیات المبرمة : 2.2.2المؤشر 

  مع المحیط االقتصادي واإلجتماعي

افة والشباب، صحة المواطن، االنتقال الرقمي والصناعي، الحوكمة والمشروع المجتمعي والتعلیم والثق

 .  ولالمركزیة

 .إصدار طلب ترشحات لتمویل مشاریع بحوث تنمویة في القطاعات ذات األولویة §

  . التوجه نحو إحداث مجّمعات بحث بالتنسیق مع مختلف الوزارات المعنّیة §

تحفیز هیاكل البحث على مزید االهتمام بالبحوث التنموّیة عبر االرتقاء بعدد االتفاقیات المبرمة مع  §

 المحیط االقتصادي واالجتماعي 

ذات الصلة بالتجدید التكنولوجي في إطار دعم )  VRR Junior(تثمین مشاریع ختم دروس الطلبة  §

مشروعا  30حیط االقتصادي واالجتماعي بتمویل المؤسسات الجامعیة والبحثیة لتطویر الشراكة مع الم

 .جدیدا

 إرساء مشاریع بحث تعاونیة لدعم االبتكار باألقطاب التكنولوجیة، §

  تهیئة وتجهیز فضاءات تجدید، §

مواصلة تمویل مشاریع تثمین البحث المجددة قصد توجیه البحث نحو حاجیات االقتصاد الوطني مع  §

 ،)ع البحث المجددةمشاری(مشروع جدید  16برمجة تمویل  

 مواصلة المشاریع الجاریة للسنتین الماضیتین §

 .وحدات لتثمین نتائج البحث بمراكز البحث 04تمویل  §

 

 د.أ 800

  

  

  

  د.أ 300

 

  

  

  

المؤسسات عدد :  3.2.2المؤشر 

الناشئة المنبثقة عن برامج ومشاریع 

  .البحث والتجدید
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لتجدید ونقل تكنولوجیا بمؤّسسات تكوین المهندسین وبالمعاهد العلیا للّدراسات  انإحداث وحدات §

علیم العالي والبحث وقطاع االنتاج هیاكل وساطة بین مؤسسات الت( 2018الّتكنولوجّیة ابتداء من سنة 

 ،)من خالل المساهمة في تقدیم حلول تكنولوجیة مجددة ومبتكرة لفائدة المؤسسات االقتصادیة

: 3.2الهدف 

تطویر التعاون 

الدولي والتفتح 

على المحیط 

االقتصادي 

  واالجتماعي

عدد المشاریع المقبولة : 1.3.2المؤشر 

  في إطار برامج التعاون الدولي التنافسیة

  .تمویل مشاریع بحث ثنائي مع الشركاء التقلیدین  §

مثل تركیا، إفریقیا (دعم التفتح على تجارب حدیثة وذلك بإصدار طلبات عروض مع شركاء جدد  §

  . .)..الجنوبیة، الهند، كوریا الجنوبیة

 تشبیك فرق البحث التونسیة مع نظیراتها األجنبیة عبر تنظیم التظاهرات العلمیة  §

 المانیا وجنوب افریقیا،مشاریع بحث تعاونیة تتعلق بتثمین البحث واالبتكار مع  03تمویل  §

 .دعم تمویل مخابر دولیة مشتركة متخصصة في میادین ذات أولویة وطنیة §

  .توسیع الشراكة العلمیة من خالل تمویل مشاریع بحث وتطویر في نطاق التعاون متعدد االطراف §

المتیازات لتمكین الفرق البحثیة التونسیة من ا 2020دعم تواجد تونس بمرتبة بلد شریك في برنامج أفق  §

 .التي یمنحها االتحاد األوروبي

 أد 5100

 

 

 

 

 

 

 

  د.أ 5500

نسبة الموارد المتأتیة : 2.3.2المؤشر 

  من التعاون الدولي من اعتمادات البحث

: 4.2الهدف  

تحسین حوكمة 

المنظومة 

عدد المؤسسات التي : 1.4.2المؤشر 

  أرست نظام تصرف في الجودة

احداث هیئة علیا لحوكمة البحث والتجدید تتضمن في تركیبتها ممثلین لكل المتدخلین في المنظومة،  §

تسهر على إعداد وتطبیق استراتیجیة وطنیة للبحث والتجدید وتعمل بطریقة مستقلة وشفافة وتكون لها 

 .القدرة على تفعیل قراراتها

 د.أ 400
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الوطنیة للبحث 

 والتجدید

 

تحسین أداءها ومردودیتها ومالئمتهما مع مقتضیات مراجعة األطر القانونیة والترتیبیة للمنظومة بهدف  §

 .تثمین نتائج البحث والتجدید والشراكة الفاعلة بین القطاعین العمومي والخاص

 :  وضع آلیات لضمان الجودة وتوحید نظام التقییم واالعتماد واإلشهاد وذلك خاصة بــ §

والتجدید وضمان جودتها في   ین والبحثتركیز وكالة وطنیة للتقییم والجودة موحدة لتقییم أنشطة التكو  §

 القطاعین العام والخاص، تعمل بصفة مستقلة لضمان الشفافیة والحیادیة،

 إرساء منظومة التصرف في الجودة لمراكز ومعاهد البحث وٕاعادة هیكلتها إن اقتضى الحال، §

 مخابر البحث ووحدات البحث،) Labellisation(وضع نظام وطني لتوصیف  §

وطنیة للبحث والتجدید لتحسین مقروئیة البحوث ودعم التنسیق والشراكة بین كافة المتدخلین  إرساء بوابة §

  .في المنظومة
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 :نـفـقـات البرنامج -3

ستمكن االعتمادات المقترحة من و أد 135065تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج البحث العلمي  

 :الشروع في تحقیق األھداف التالیة 

  : تطویر اإلنتاج العلمي وتحسین جودتھ وذلك من خالل   - أ

ü  م د تسند للباحثین حسب معیار جودة  10احداث منحة تشجیع على االنتاج العلمي قدرھا

 اإلنتاج العلمي من منشورات علمیة وكتب وبراءات اختراع

ü  دعم ھیاكل البحث مع توجیھ نشاطھا نحو األولویات الوطنیة التي تم تحدیدھا خالل سنة

بصفة تشاركیة مع جمیع األطراف المعنیة ومع ربط تمویلھا باإلنتاج العلمي  2017

وبتأثیرھا في المحیط االقتصادي واالجتماعي واعتماد معاییر موضوعیة لذلك إلى جانب 

وقد تم تخصیص اعتمادات جملیة قدرھا . على االعتماد مساندة ھیاكل البحث للحصول

 .م د  للغرض 20

 :تثمین نتائج البحث واالنفتاح على المحیط   - ب

ü  ع الھیاكل المعنیة طویر برامج تثمین نتائج البحث بتنویعھا لتشمل جمیتتوسیع مجاالت

، مع اعتماد التمویالت التنافسیة على أساس طلبات ترشحات یتم تقییمھا بمجال التثمین

ویقترح الترفیع في االعتمادات . واختیار احسنھا من قبل لجان علمیة مختصة

 .م د 1.8المخصصة لتثمین البحث العلمي لتبلغ 

ü  دعم البحوث اإلیالفیة باعتبارھا تمكن من تجمیع ھیاكل بحث مختلفة مع النسیج

ادي واالجتماعي حول محاور ذات أولویة على المستوى الوطني وقد تم الشروع االقتص

في إنجاز بحوث ایالفیة حول مكافحة االرھاب ومقاومة الفساد إلى  2018خالل سنة 

جانب بحوث حول تطویر المنتوجات الفالحیة والطاقات المتجددة والبحوث السریریة 

 .م د 5ات قدرھا وقد تم اقتراح رصد اعتماد. في مجال الصحة

 :دعم التعاون الدولي   - ت

ü  تدعیم مجاالت التعاون العلمي بتوسیع الشراكة العلمیة لتشمل عدید الدول على غرار

، إلى جانب تدعیم التعاون مع ، واالنفتاح على الدول االفریقیةالصین وكوریا وغیرھا
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 .م د للغرض 5.1الشركاء التقلیدیین، ویقترح رصد اعتمادات قدرھا 

ü  نظرا ألھمیتھ في تمویل قطاع  2020م د لفائدة برنامج أفق  5.5د اعتمادات قدرھا رص

البحث العلمي وذلك بعنوان مساھمة تونس في البرنامج بصفتھا بلد شریك وكذلك للتمكن 

المساندة الفنیة، تنظیم األیام اإلعالمیة، نقاط االتصال ( من تغطیة تكالیف تسییر البرنامج

وأنھ یتم استرجاع جزء ھام من المساھمة بعد دفعھا ویتم تحمیل المبلغ  علما...). الوطنیة

 .المسترجع من االتحاد األوروبي إلى خزینة الدولة

  :تحسین ظروف البحث العلمي بتوفیر الوسائل اللوجستیة الالزمة   - ث

ü  مواصلة دعم المؤسسات ومراكز البحث بالتجھیزات العلمیة الالزمة خاصة في اطار

م د مع الحرص  6.9االوروبي لالستثمار، وذلك برصد اعتمادات تناھز  القرض البنك

على ترشید استعمالھا من قبل جمیع الباحثین على الصعید الوطني وعلى دوریة 

 .صیانتھا

ü  م د لالشتراكات االلكترونیة في  12نشر االعالم العلمي عبر رصد اعتمادات قدرھا

 .الدوریات العلمیة

لتجدید لضمان أكثر نجاعة وتنسیق بین ھیاكل البحث حوكمة منظومة البحث وا  - ج

 :وبرامجھ 

تركیز منظومة تصرف في الجودة ووذلك بدراسة إحداث ھیئة وطنیة للبحث العلمي  

بمراكز البحث واالنطالق في مسارات االعتماد والتصنیف لمخابر البحث  وسیتم تغطیة تكلفة 

  2019م د لسنة  2باعتمادات دفع قدرھا ھذه البرامج عن طریق قرض البنك الدولي 

  : أد وتتوزع كما یلي 135065تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج البحث العلمي  

 ألف دینار:الوحدة

 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان

 %37.44 17639 64755 116 47 559 41 نفقات التصرف

 %7,66 000 5 310 70 310 65 759 41 نفقات التنمیة

   0       صنادیق الخزینة

 %20.14 22639 065 135 426 112 318 83 المجموع

  :للبرنامج حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019كما تتوزع تقدیرات 
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 ألف دینار:الوحدة
 المجموع صنادیق الخزینة نفقات التنمیة نفقات التصرف البیان
 586 4   030 1 556 3 المواد المركز الوطني للبحوث في علوم
 626 6   200 426 6 مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة
 718 6   350 368 6 مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة
 968 7   455 513 7 مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه

 698 6   425 1 273 5 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس
 482 6   585 1 897 4 الفیزیائي الكیمیائيالمعهد الوطني للبحث والتحلیل 

 096 5   80 016 5 المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة
 161 1   30 131 1 الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 

 544 2   885 659 1 مركز البحث في المیكروٕالكترونیك والنانوتكنولوجیا بسوسة

والمیلتیمیدیا والمعالجة الرقمیة مركز البحث في اإلعالمیة 
 للمعطیات بصفاقس

1 414 830   2 244 

 520 13   060 12 460 1 المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني
 629 1   100 529 1 مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة

مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألدیان المقارنة 
 بسوسة

1 115 150   1 265 
 411   300 111 الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث العلمي

 58294   830 48 9464 برامج أخرى للبحث العلمي
 500 1   500 1   البحث العلمي الجامعي

 349 6   80 269 6 مدینة العلوم
 974 1   420 554 1 قصر العلوم

 135065 0 310 70 64755 المجموع

  :نفقات التصرف: 3-1
أد مقابل  64755في حدود  2019ضبطت نفقات التصرف لبرنامج البحث العلمي  لسنة 

 :وتتوزع على النحو التالي. 2018أد سنة  47116
 ألف دینار:الوحدة

 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان

 %39 16563 58885 322 42 365 37 التأجیر العمومي

 %29 934 195 4 261 3 021 3 وسائل المصالح

 %9 142 675 1 533 1 169 1 التدخل العمومي

64 755 116 47 555 41 المجموع  639 17  37% 

والتي تتوزع على  لموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج البحث العلمي ھذا باإلضافة إلى ا
  :النحو التالي 
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 ألف دینار:الوحدة

 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018م  ق البیان

   0      التأجیر العمومي

 %178 977 525 1 548 وسائل المصالح

   0     التدخل العمومي

 %178 977 525 1 548 المجموع

 :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019وتتوزع نفقات التصرف لسنة 

 ألف دینار:الوحدة

 المجموع التدخل العمومي المصالحوسائل  التأجیر العمومي البیان

  885 58 4 195 1 675 755 64 

 253 43 408 924 2 921 39 المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 556 3 33 180 343 3 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

 426 6 50 412 964 5 مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة

 368 6 56 272 040 6 وتكنولوجیات الطاقةمركز بحوث 

 513 7 46 338 129 7 مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه

 273 5 43 500 730 4 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

 897 4 55 272 570 4 المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

 016 5 60 376 580 4 المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة

 131 1 25 76 030 1 الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 

 659 1 20 248 391 1 مركز البحث في المیكروٕالكترونیك والنانوتكنولوجیا بسوسة

 414 1 20 250 144 1 مركز البحث في الرقمیات

18 964 المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة  1 271 1 267 502 21  

 460 1 38 331 091 1 الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقنيالمركز 

 529 1 45 52 432 1 مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة
مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألدیان 

 المقارنة بسوسة
1 031 62 22 1 115 

 111     111 الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث العلمي

 9464 020 1   8444 برامج أخرى للبحث العلمي

 269 6 103 411 755 5 مدینة العلوم

 554 1 39 415 100 1 قصر العلوم

58 885 المجموع  4 195 1 675 755 64  
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فتتوزع  2019أما الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج  البحث العلمي والخاصة بسنة 
 :على النحو التالي

 ألف دینار:الوحدة

التأجیر  البیان
 العمومي

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح

 0       المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

 25   25   مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة

 25   25   مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة

 15   15   مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه

 30   30   البیوتكنولوجیا بصفاقسمركز 

 250   250   المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

 120   120   المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة

 30   30    الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 

 20   20   مركز البحث في المیكروٕالكترونیك والنانوتكنولوجیا بسوسة

 30   30   مركز البحث في الرقمیات

 13   13   المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني

 35   35   مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة
مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألدیان المقارنة 

 بسوسة
  5   5 

 0       العلميالهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 

 0       برامج أخرى للبحث العلمي

 877   877   مدینة العلوم

 50   50   قصر العلوم

 525 1 0 525 1 0 المجموع

 :نفقات التأجیر العمومي - أ

  السلك  البرنامج

االدارات 

المركزیة 

  والجهویة

المؤسسات العمومیة 

الخاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومیة

المؤسسات العمومیة 

غیر  الخاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومیة

  المجموع   1المجموع 

  البحث العلمي

 231 193 25 13  االداریین

  484  422  31  31  الفنیین 1498

  279  243  29  7  العملة

  504  448  52  4  التدریس والبحث
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 نفقات وسائل المصالح  - ب
  :البرامج الفرعیة كما یليتتوزع نفقات وسائل المصالح باعتبار الموارد الذاتیة حسب 

 ألف دینار:الوحدة
 المجموع الموارد الذاتیة منحة الدولة البیان

 180   180 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد
 437 25 412 مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة
 297 25 272 مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة
 353 15 338 مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه

 530 30 500 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس
 522 250 272 المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

 496 120 376 المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة
 106 30 76 الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 

 268 20 248 مركز البحث في المیكروٕالكترونیك والنانوتكنولوجیا بسوسة
 280 30 250 مركز البحث في الرقمیات

 344 13 331 المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني
 87 35 52 مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة

مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألدیان المقارنة 
 بسوسة

62 5 67 
 0     أنشطة البحث العلميالهیئة الوطنیة لتقییم 

 0     برامج أخرى للبحث العلمي
 288 1 877 411 مدینة العلوم
 465 50 415 قصر العلوم

 720 5 525 1 195 4 المجموع

 نفقات التدخل العمومي   - ت
  :تتوزع نفقات التدخل العمومي باعتبار الموارد الذاتیة حسب البرامج الفرعیة كما یلي

 ألف دینار:الوحدة

 المجموع الموارد الذاتیة التدخل العمومي البیان

 408 0 408 المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 33 0 33 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

 50 0 50 مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة

 56 0 56 مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة

 46 0 46 مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه
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 43 0 43 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

 55 0 55 المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

 60 0 60 المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة

 25 0 25 الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 

 20 0 20 مركز البحث في المیكروٕالكترونیك والنانوتكنولوجیا بسوسة

 20 0 20 مركز البحث في الرقمیات

 267 1 0 267 1 المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 38 0 38 المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني

 45 0 45 مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة
مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألدیان المقارنة 

 بسوسة
22 0 22 

 0 0   الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث العلمي

 020 1 0 020 1 برامج أخرى للبحث العلمي

 103 0 103 مدینة العلوم

 39 0 39 قصر العلوم

 675 1 0 675 1 المجموع

  :نفقات التنمیة  3-2
 65310مقابل  أد 70310في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج  البحث العلمي لسنة 

  :وتتوزع على النحو التالي.2018سنة 

 

 ألف دینار:الوحدة

 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان

 %8,61 200 5 590 65 390 60 464 40  اإلستثمارات المباشرة

 %12,59 880 6 520 61 640 54 745 36 الموارد العامة للمیزانیة* 

 %29,22- 680 1- 070 4 750 5 719 3 خارجیة موظفةموارد قروض * 

 %4,07- 200- 720 4 920 4 295 1 التمویل العمومي

 %4,07- 200- 720 4 920 4 295 1 الموارد العامة للمیزانیة* 

 موارد قروض خارجیة موظفة* 
   

0 
 

 %7,66 000 5 310 70 310 65 759 41 المجموع

  :البرامج الفرعیة كما یليوتتوزع ھذه التقدیرات حسب 
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 ألف دینار:الوحدة

 البیان

 المجموع التمویل العمومي اإلستثمارات المباشرة

الموارد العامة 
 للمیزانیة 

موارد قروض 
خارجیة 
 موظفة

الموارد العامة 
 للمیزانیة 

موارد قروض 
خارجیة 
 موظفة

الموارد العامة 
 للمیزانیة 

موارد قروض 
 خارجیة موظفة

المركز الوطني للبحوث في علوم 
 المواد

900   130   1 030 0 
 0 200   200     مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة
 0 350   350     مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة
 0 455   155   300 مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه

 0 425 1   325 1   100 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس
المعهد الوطني للبحث والتحلیل 

 الفیزیائي الكیمیائي
    1 585   1 585 0 

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا 
 النوویة

    80   80 0 
 0 30   30     الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 

مركز البحث في المیكروٕالكترونیك 
 والنانوتكنولوجیا بسوسة

460 400 25   485 400 

 320 510   340 320 170 مركز البحث في الرقمیات
المركز الوطني الجامعي للتوثیق 

 العلمي والتقني
12 060       12 060 0 

مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة 
 واإلجتماعیة

100       100 0 
مركز البحوث والدراسات في حوار 
 الحضارات واألدیان المقارنة بسوسة

150       150 0 
الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 

 العلمي
300       300 0 

 350 3 480 45     350 3 480 45 برامج أخرى للبحث العلمي
 0 500 1       500 1 البحث العلمي الجامعي

 0 80   80     مدینة العلوم
 0 420   420     قصر العلوم

 070 4 240 66 0 720 4 070 4 520 61 المجموع

 :على مستوى اعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي 2019و قد تطورت تقدیرات 
 ألف دینار:الوحدة

 البیان
  

 تطور اإلعتمادات 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات 
 دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد

 5200 22390 590 65 220 75 390 60 830 52 464 40 844 60 اإلستثمارات المباشرة
 7300 760 21 330 33 260 30 030 26 500 8     مشاریع بصدد اإلنجاز 
 2100- 630 260 32 960 44 360 34 330 44     مشاریع وبرامج جدیدة 

 200- 3363- 720 4 520 5 920 4 883 8 295 1 385 1 التمویل العمومي
 947- 500 1- 020 2 500 967 2 000 2     مشاریع بصدد اإلنجاز 
 747 863 1- 700 2 020 5 953 1 883 6     مشاریع وبرامج جدیدة 

 5000 19027 310 70 740 80 310 65 713 61 759 41 229 62 المجموع
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  برنــامج الخدمات الجامعیة
  

  :ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1

  
برنامج 

الخدمات 
  الجامعیة

 
رئیس 
: البرنامج

ع الشؤون .م
 الطالبیة

 
   البرامج الفرعیة

الھیاكل 
  المركزیة

المؤسسات 
الفاعلون    العمومیة

  العمومیون

دیوان الخدمات  • 
  الجامعیة للشمال

دیوان الخدمات  •
  .الجامعیة للشمال

دیوان الخدمات  •
  الجامعیة للشمال

خدمات جامعیة  •
  أخرى

ع للشؤون .إ • 
 الطالبیة

دواوین الخدمات  • 
 الجامعیة

مؤسسات  •
 الخدمات
  الجامعیة

    

     

  

  :البرنامج أداء -2

  :تقدیم البرنامج واستراتیجیتھ  2-1

تم ضبط األھداف االستراتیجیة لبرنامج الخدمات الجامعیة انطالقا من المخطط التنموي لقطاع 

، وبناء على المحاور المضمنة بمشروع 2020- 2015التعلیم العالي والبحث العلمي للفترة 

الحیاة الطالبیة، وتتمثل أساسا في  إصالح منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي لتطویر

تطویر السكن واإلطعام الجامعیین وتوفیر الرعایة الصحیة واإلحاطة النفسیة ووضع 

  .اإلمكانیات الالزمة لتحفیز الطلبة على ممارسة األنشطة الثقافیة والریاضیة

  :السكن الجامعي  •

العمل على بناء مبیتات جامعیة بالجھات التي ترتفع فیھا الحاجة إلى السكن العمومي على  - 

غرار الكاف وسلیانة  وزغوان  وصفاقس ونابل وسوسة  في حین تعرف مدن أخرى شغورا 
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 .قبلي وتطاوین ،توزر ،سیدي بوزید ،مثل القصرین 

في اتّجـــاه اإللــغاء النھائي العمل على الرفــع من غـــرف السكن الفردیـة والـزوجیة  - 

 .لالعـتماد على السریر الثالث بالغرفة الواحدة

 .خالل السنوات الثالث األولى للدراسة) ذكور وإناث(التوجھ نحو تمتیع جمیع الطلبة بالسكن  - 

إنجاز كل اإلجراءات والتدخالت الضروریة لتوفیر خدمات متكاملة للطلبة بمؤّسسات اإلیواء  - 

مقاییس محددة تأخذ بعین االعتبار عدد المنتفعین وكذلك الجودة والرفاھیة الجامعي وفق 

المطلوبتین لتحسین ظروف اإلقامة، ومن ذلك نذكر قاعات العالج المجھزة، وغرف 

  .  فضاءات الترفیھ االستحمام وخدمات لألنترانت بسعة تدفق عالیة

زید من المرونة في تحدید الشروط الرفع من نسبة االستجابة لمطالب السكن الجامعي باعتماد م - 

 .من ناحیة والترفیع في طاقة االستیعاب من ناحیة أخرى المستوجبة للتمتع بالسكن

االستعانة ببعض المبیتات الخاصة واستغاللھا في إطار المناولة لتلبیة كل مطالب السكن  - 

ولة التنقل الجامعي العمومي مع الحرص على ضمان جودة السكن والخدمات المرتبطة بھ وسھ

 .بین مركز اإلیواء ومؤسسات التعلیم العالي

  :اإلطعام الجامعي •

تقریب خدمات االطعام الجامعي من مؤسسات التعلیم العالي عبر تھیئة فضاءات لالطعام  - 

 .صلبھا

من المعّدات والتجھیزات الحدیثة   عبر تمكینھا لمطاعم الجامعیةل الدعم اللوجستيمواصلة  - 

 .الحاجیات المؤّكدة حرصا على جودة األكلة  والتّحكم في كلفتھاوالمتطّورة لمواكبة 

في المسار اإلشھادي بالتعاون مع المركز الفني نحو االنخراط المطاعم الجامعیة  مزید دفع - 

تحسین بنیتھا التحتیة والخدماتیة و وتكثیف التّكوین المیداني  ومواصلةللصناعات الغذائیة، 

والرفع من أدائھا لضمان استجابتھا للمعاییر المعمول بھا لالعوان الساھرین على سیرھا 

  .للحصول على اإلشھاد

توفیر العدد الالزم من األعوان المتخصصین في مجال الطبخ باالعتماد على الدورات  - 

التكوینیة لفائدة أعوان الطبخ وفنیي الصحة الغذائیة، قصد تحسین جودة األكلة وضمان شروط 

 .السالمة الغذائیة
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تفتح المطاعم الجامعیة على محیطھا بھدف تطویر مواردھا الذاتیة وذلك عبر مراجعة دعم  - 

 .النصوص المنظمة لھا

العمل على تعمیم استعمال البطاقة عملیات حجز وخالص معلوم األكالت الجامعیة عبر تطویر - 

 .لتقلیص من ظاھرة االكتظاظ،بھدف ا الذكیة على جمیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 

 :والقرض والمساعدات االجتماعیة لفائدة الطلبة المنح •

سیتم في ھذا اإلطار مراجعة النصوص المنظمة لشروط اسناد المنح والقروض والمساعدات 

 :االجتماعیة وذلك بھدف

 توسیع قاعدة الطلبة المنتفعین بالمنح الجامعیة، - 

 الترفیع من قیمة القرض الجامعي والتخفیض من نسبة الفائدة، - 

 .ر في اجراءات االستخالصمرونة أكب - 

 .احداث منحة اندماج جامعي لفائدة الطلبة الجدد من العائالت المعوزة والمتوسطة - 

 :توفیر بطاقة متعددة الخدمات لفائدة كل الطلبة •

ستمكن ھذه البطاقة من تجمیع ورقمنة الخدمات الجامعیة المسداة للطالب من سكن بالمبیتات 

المطاعم الجامعیة باإلضافة إلى خالص معالیم التسجیل الجامعیة وحجز وخالص األكالت ب

باإلضافة إلى ) منح، قوض، مساعدات اجتماعیة(بالمؤسسات الجامعیة وتلقي التحویالت 

  .دخول الفضاءات الجامعیة كالمكتبات وقاعات المراجعة

 .التغطیة الصحیة واإلحاطة النفسیة •

طالبیة كبیرة تقدم خدمات طبیة ونفسیة  تركیز مجمعات طبیة داخل المناطق التي تشھد كثافة - 

 ،)المجمع الطبي بالمركب الجامعي بالمنار كمثال( لفائدة الطلبة

تشجیع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعایة النفسیة والصحیة وتفعیل اتفاقیات  - 

من التعاون مع كل من الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري والجمعیة التونسیة للوقایة 

  . الحوادث المدرسیة

 .تعزیز آلیات اإلصغاء الوقائي والتواصل االجتماعي  - 

 ة األخصائیین النفسانیینتنظیم دورات تكوینیة لفائد - 
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 :احداث فضاءات مشتركة للحیاة الطالبیة •

تلعب ھذه الفضاءات دورا ھاما في تنشیط الحیاة الطالبیة عبر تقدیم مجموعة من الخدمات 

تساھم في تسھیل عملیة ادماج الطلبة داخل محیطھم ..) المراجعة، للترفیھفضاءات للمطالعة و(

االجتماعي والثقافي الذي یعیشھ  الفراغالجدید وتقلیص بعض المشاكل والظواھر المترتبة عن 

  .الطالب خالل أوقات الفراغ

 :الحیاة الجمعیاتیة •

یمثل تطویر المجال الجمعیاتي داخل الفضاء الجامعي رافدا مھما لبناء شخصیة الطالب 

وضع  التمشيویتطلب ھذا . ومكمال أساسیا للمحصول العلمي المكتسب خالل سنوات الدراسة

حداث وتسییر الھیاكل المتدخلة في ھذا المجال من نوادي ومراكز إنوني ینظم نص قا

  . وفضاءات ثقافیة ریاضیة

  األنشطة الثقافیة والریاضیة  •

 .التسریع في تسویة وضعیة المنشطین الریاضیین الملحقین من وزارة الشباب والریاضة - 

تفعیل اتفاقیات تعاون بین المؤسسات الجامعیة ونظیراتھا بمختلف الھیاكل الثقـــافیة  - 

المشترك والریاضیــــة وإرساء شراكة مع دور الثقافة والشباب تُشجع على االستغالل 

  .للفضاءات الریاضیة والثقافیة

 .حداث جامعة ریاضیة جامعیةإ - 

  .وعصرنة التجھیزات داخلھا تھیئة وتأھیل الفضاءات الثقافیة والریاضیة الجامعیة - 

التكثیف من التظاھرات الثقافیة والریاضیة سواء محلیا وجھویا أو وطنیا ودولیا ، وتخصیص  -

 .ي مختلف المسابقاتاالعتمادات الالزمة لتشریك الطلبة ف

الرفع من القدرة الوظیفیة للمراكز الثقافیة الجامعیة بتخصیص االعتمادات الضروریة للتعھد  -

  .  والصیانة وتدعیم تجھیزاتھا الضروریة للنشاط الثقافي والریاضي
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 :أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء 2-2

 الوحدة الهدف مؤشرات قیس أداء   األهداف
 إنجاز
2017 

م ق  
2018 

تقدیرات 
2019 

القیمة 
  المستهدفة
2021 

: 1.3الهــدف 

تطویر منظومة 

 .السكن الجامعي

نسبة االستجابة : 1.1.3المؤشر

 .لمطالب السكن الجامعي
 %81,85  نسبة

84,07

% 
84,70% 86,23%  

نسبة الغرف التي : 2.1.3المؤشر

 تأوي فعلیا طالبا أو طالبین
%77,99  نسبة  

78,02
% 

78,1% 78,25%  

نسبة مؤسسات  :3.1.3المؤش

السكن الجامعي التي توفر خدمات 

 متكاملة للطلبة

 %39,56  نسبة
40,66

% 
42,86% 50,55% 

: 2.3الهــدف 

تطویر منظومة 

االطعام 

 .الجامعي

عدد المطاعم : 1.2.3المؤشر 

الجامعیة المؤهلة لالنخراط في 

  .المسار اإلشهادي

  20 16 14 12  عدد

نسبة األعوان : 2.2.3المؤشر 

  المختصین في الطبخ
  %80 70% 65% 60,34%  نسبة

: 3.3الهــدف 

تحسین اإلحاطة 

الصحیة 

 والنفسیة للطالب

نسبة المؤسسات : 1.3.3المؤشر

المنتفعة بزیارات منتظمة 

 .یینانلألخصائیین النفس

 %27,47  نسبة
29,67

% 32,97% 43,96% 

نسبة مؤسسات : 2.3.3المؤشر

الجامعي المنتفعة بالتغطیة السكن 

 الصحیة

 %31,87  نسبة
32,97

% 
38,46% 50,55% 
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نسبة انتفاع : 3.3.3المؤشر

  الطلبة باإلحاطة النفسیة
 %26,75  نسبة

27,18
% 

27,51% 29,35% 

: 4.3الهدف 

تطویر األنشطة 

الثقافیة 

 والریاضیة

نسبة انخراط : 1.4.3المؤشر

الطلبة بالنوادي الثقافیة و 

 .داخل المبیتاتالریاضیة 

%39 %37,1  نسبة  41%  45%  

نسبة تأطیر : 2.4.3المؤشر 

الطلبة بالنوادي الثقافیة والریاضیة 

 .داخل المبیتات

1/18  نسبة  1/19  1/19  1/19  
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 :برنامجالأنشطة  2-3

  األنشطة والتدخالت  المؤشر  الهدف

  تقدیرات

  االعتمادات لألنشطة

  2019لسنة 

: 1.3الهــدف 

تطویر منظومة 

 .السكن الجامعي

نسبة االستجابة لمطالب السكن : 1.1.3المؤشر

 .الجامعي

  تحسین ظروف السكن لفائدة الطلبة عبر تأمین التسییر األمثل للمبیتات الجامعیة -

  تعزیز طاقة االستیعاب بالمبیتات الجامعیة عبر الكراء والمناولة -

  أحیاء ومبیتات جامعیة على كامل تراب الجمهوریةتجهیز عدة  -

  تواصل بناء وتوسعة عدة أحیاء ومبیتات جامعیة على كامل تراب الجمهوریة  -

عدة أحیاء ومبیتات جامعیة على كامل تراب الجمهوریة، وسیتم خالل تهیئة تواصل  -

 :االنتهاء من أشغال صیانة المؤسسات التالیة 2018سنة 

 البساتین بمنوبةالمبیت الجامعي  -
 المبیت الجامعي شوقي بالمنزه السابع -
  المبیت الجامعي الیاسمین -
  المبیت الجامعي الزهور -
  المبیت الجامعي ابن زهر بمنوبة -
  2المبیت الجامعي بالعمران األعلى  -
  المبیت الجامعي ابن سرح بقابس -

 

  د.أ 8954

  د.ا 1900

  د.أ 4200

  

  د.أ 9700

نسبة الغرف التي تأوي فعلیا طالبا أو : 2.1.3المؤشر

 طالبین

نسبة مؤسسات السكن الجامعي التي : 3.1.3المؤش

 متكاملة للطلبةتوفر خدمات 
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  المبیت الجامعي بلقیس المنزه السابع -
  المبیت الجامعي سهلول بسوسة -
  الجامعي الغزالي سوسةالحي  -
 الحي الجامعي عمر ابن الخطاب بقابس -
  الحي الجامعي بلریجیا جندوبة -
  الحي الجامعي ماطر -

: 2.3الهــدف 

تطویر منظومة 

االطعام 

 .الجامعي

عدد المطاعم الجامعیة المؤهلة : 1.2.3المؤشر 

  .لالنخراط في المسار اإلشهادي

  واألحیاء الجامعیة وترشید الموارد تأمین تسییر المطاعم الجامعیة -

 )األحیاء الجامعیةو مصاریف التغذیة بالمطاعم (العنایة باألكلة الجامعیة  -

 بناء وتوسعة عدة مطاعم جامعیة على كامل تراب الجمهوریة تواصل  -

عدة مطاعم جامعیة على كامل تراب الجمهوریة ، وسیتم خالل سنة  تهیئةتواصل  -

 :االنتهاء من أشغال صیانة المؤسسات التالیة 2019

 مطعم الجامعي بقرطاج -

  المطعم الجامعي العمران األعلى -

  الجامعي بالقصرینالمطعم  -

  المطعم الجامعي حي المنارة بقابس -

  د.أ 42050

  د.أ 21423

  

  أد 600

  نسبة األعوان المختصین في الطبخ: 2.2.3المؤشر 

: 3.3الهــدف 

تحسین اإلحاطة 

نسبة المؤسسات المنتفعة بزیارات : 1.3.3المؤشر

 .منتظمة لألخصائیین النفسیین

  إبرام اتفاقیات مع أخصائیین نفسانیین  -

 إمضاء اتفاقیات طبیة جدیدة -
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 والنفسیة الصحیة

 للطالب

نسبة مؤسسات السكن الجامعي : 2.3.3المؤشر

 الصحیةالمنتفعة بالتغطیة 

مراجعة النصوص الترتیبیة المنظمة لالتفاقیات الطبیة بمشاركة جمیع المتدخلین  -

 .في منظومة التغطیة الصحیة للطلبة

  نسبة انتفاع الطلبة باإلحاطة النفسیة: 3.3.3المؤشر  تفعیل مراكز الصحة الجامعیة -

: 4.3الهدف 

تطویر األنشطة 

 الثقافیة والریاضیة

نسبة انخراط الطلبة بالنوادي الثقافیة و : 1.4.3المؤشر

 .الریاضیة داخل المبیتات

 )د.أ 18200الكلفة (دعم األنشطة الطالبیة وتطویر الخدمات الجامعیة  -

  تسییر المراكز الثقافیة -

  تهیئة المراكز الثقافیة -

  .بناء وتوسیع و تهیئة مركبات والمالعب ریاضیة -

  دعم النشاط الثقافي والریاضي بالمبیتات واألحیاء الجامعیة -

تنظیم األیام الوطنیة والجهویة للتوجیه واإلعالم الجامعیین للتعریف بمختلف الخدمات -

 .  الجامعیة بوجه عام  والتنشیط  الثقافي بوجه خاص

  .إمضاء اتفاقیات تعاون إطاریة مع كل من وزارتي الشباب والریاضة ووزارة الثقافة -

  . لجامعیة ذات صبغة تنافسیةتنظیم تظاهرات مشتركة بین مختلف مؤسسات الخدمات ا -

  . تنظیم تظاهرات دولیة واقلیمیة في مجاالت متنوعة كالشعر والفنون التشكیلیة  -

  .دعم انشطة الجمعیات الطالبیة والمراكز الثقافیة -

  .المنح المسندة في اطار التبادل الطالبي -

  د.أ 700

  أد 712

 د.أ 100

 أ د 1500

  د.أ 2482

  

 

  

  د.أ 79

  

  د.أ 40

  أ د 50

نسبة تأطیر الطلبة بالنوادي الثقافیة : 2.4.3المؤشر 

 .والریاضیة داخل المبیتات
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 :نـفـقـات البرنامج -3

سHتمكن االعتمHادات المقترحHة أد  و 385993تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج الخHدمات الجامعیHة 

وتتمثل أھم األھداف لتوجھHات ھHذا . القادمةفي الشروع في تحقیق األھداف المبرمجة للسنوات 

 :البرنامج واألنشطة المبرمجة في تحسین الخدمات الجامعیة للطالب في ما یلي

 :توسیع قاعدة المستفیدین من المنح الجامعیة   - أ

ü  م د  9تم اقتراح زیادة في االعتمادات المخصصة للمنح الجامعیة داخل الجمھوریة بـ

من مجموع الطلبة  %50عدد الطلبة الممنوحین لیبلغ بھدف الترفیع التدریجي في 

  .م د 157ویخصص للغرض اعتمادات قدرھا 

ü  تخصیص منحة اندماج جامعي لفائدة الطلبة المنتمین إلى عائالت معوزة ومتوسطة قدرھا

م د لینتفع منھا  18د لكل طالب، ویقترح تخصیص اعتمادات جملیة للغرض قدرھا  500

 .ألف طالب 36حوالي 

 :طویر السكن الجامعي ت  - ب

سریر بالمبیتات  51741سریر منھا  63911توفر المبیتات الجامعیة طاقة استیعاب بـ 

 .سریر عن طریق المناولة ومنظمة التربیة واألسرة 12170العمومیة و 

سریر جدید وتحسین ظروف االیواء تمت  1500وفي اطار الترفیع في طاقة االستیعاب بنحو 

وتھیئات لعدد من مؤسسات الخدمات الجامعیة باعتمادات جملیة قدرھا  برمجة بناء وتوسعة

م د، وسیمكن دلك، عالوة على االستجابة األلیة لطلبات السكن لمستحقیھا، من رفع  20.2

نسبة االستجابة لطلبات السكن االستثنائي لتبلغ نسبة االستجابة الجملیة وذلك إلى جانب تحسین 

الغرف الفردیة والزوجیة لتبلغ  من مجموع الغرف مع توفیر  ظروف السكن بالرفع من نسبة

  .المرافق الضروریة

 :تطویر خدمات اإلطعام   - ت

ویتم  العمل على الترفیع . م د 21.5ملیون أكلة بكلفة جملیة قدرھا  14توفر المطاعم الجامعیة 

وجبة یومیا مع تحسین جودة األكلة والخدمات المتعلقة بھا  15000في طاقة االطعام بحوالي 

مطاعم  10حیث سیتم تعمیم اعتماد البطاقة االلكترونیة في خدمات االطعام تدریجیا لتشمل 
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كما یتم العمل على تحسین المؤشرات الخاصة بالخدمات  2019- 2018فیة خالل اضا

الجامعیة المتعلقة باألكلة والسكن والتي تم ضبطھا بالمشروع السنوي لألداء للوزارة على 

غرار برنامج اشھاد المطاعم الجامعیة  حیث ینتظر أن یشمل ھذا البرنامج  مطعما مع تكوین 

  .تبلغ نسبة المختصین إلى جانب وضع آلیات للتحكم في الكلفةاالختصاصیین في الطبخ ل

 :تطویر األنشطة الثقافیة والریاضیة   - ث

في اطار دعم األنشطة الثقافیة والریاضیة تم اقتراح تخصیص االعتمادات الضروریة 

أ د   2482بالعنوان األول في مستوى االدارة المركزیة ودواوین الخدمات الجامعیة بما یقارب 

اعتمادات أد لتھیئة المراكز الثقافیة و 250تم تخصیص اعتمادات بالعنوان الثاني قدرھا كما 

د أ 1900د لتھیئة المالعب الریاضیة إلى جانب تخصیص اعتمادات قدرھا أ 2200قدرھا 

  .لألنشطة الطالبیة وتطویر الخدمات الجامعیة

 :تطویر الخدمات الرقمیة الموجھة للطالب  - ج

ü الخدمات تمكن الطالب من التمتع بجملة من الخدمات عن بعد على  اعتماد بطاقة متعددة

غرار التسجیل والخدمات الصحیة واإلطعام والسكن الجامعي وسیتم تعمیم ھده البطاقة 

  لتشمل جمیع الطلبة المسجلین بالجامعات العمومیة

ü ائدة وحتى یتسنى تطویر الخدمات المقدمة للطالب یقترح بصفة استثنائیة انتداب خطط لف

المطاعم المحدثة التي لم یتم تخصیص الموارد البشریة الضروریة لھا حتى تتمكن من 

توفیر خدمات اإلطعام على الوجھ المطلوب إلى جانب المبیت الجامعي ببرج السدریة 

  .  2018الذي سیدخل حیز االستغالل خالل شھر أكتوبر  

 :كما یلي  إعتمادات البرنامج  وتتوزع

 دینارألف :الوحدة

 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان

 %15,54 184 49 693 365 509 316 653 298 نفقات التصرف

 %3.57 700 300 20 600 19 784 23 نفقات التنمیة

   0       صنادیق الخزینة

 %14,84 884 49 993 385 109 336 437 322 المجموع
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 :للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019كما تتوزع تقدیرات 

 ألف دینار:الوحدة

 المجموع صنادیق الخزینة نفقات التنمیة نفقات التصرف البیان

 993 385 0 300 20 693 365 المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 384 76   500 8 884 67 دیوان الخدمات الجامعیة للشمال

 794 42   350 3 444 39 الخدمات الجامعیة للوسطدیوان 

 216 39   450 3 766 35 دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب

 599 227   000 5 599 222 برامج أخرى للخدمات الجامعیة 

 993 385 0 300 20 693 365 المجموع

  :نفقات التصرف 3-1

أد مقابل  365693في حدود  2019ضبطت نفقات التصرف لبرنامج  الخدمات الجامعیة لسنة 
 :وتتوزع على النحو التالي. 2018أد سنة  316509

 ألف دینار:الوحدة

 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان

 %12,29 765 10 356 98 591 87 84715 التأجیر العمومي

 %8,04 845 2 220 38 375 35 38907 المصالحوسائل 

 %18,38 574 35 117 229 543 193 175031 التدخل العمومي

 %15,54 184 49 693 365 509 316 653 298 المجموع

والتي تتوزع  إلى الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج الخدمات الجامعیةھذا باالضافة 

  :على النحو التالي

 دینار ألف:الوحدة

 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  البیان

   0     التأجیر العمومي

 %1,05 105 142 10 037 10 وسائل المصالح

   0     التدخل العمومي

 %1,05 105 10142 10037 المجموع
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 :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019وتتوزع نفقات التصرف لسنة 

 ألف دینار:الوحدة

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي البیان
المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة 

 العمومیة
98 356 38 220 229 117 365 693 

 884 67 300 2 400 17 184 48 دیوان الخدمات الجامعیة للشمال

 444 39 000 4 450 10 994 24 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط

 766 35 100 4 150 10 516 21 الجامعیة للجنوبدیوان الخدمات 

 599 222 717 218 220 662 3 برامج أخرى للخدمات الجامعیة 

  98 356 38 220 229 117 365 693 

 2019أما الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج  الخدمات الجامعیة والخاصة بسنة 

 :فتتوزع على النحو التالي

 ألف دینار:الوحدة

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي البیان

 079 5   079 5   دیوان الخدمات الجامعیة للشمال

 671 2   671 2   دیوان الخدمات الجامعیة للوسط

 392 2   392 2   دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب

 0       برامج أخرى للخدمات الجامعیة 

 142 10 0 142 10 0 المجموع

 :نفقات التأجیر العمومي  - أ

  السلك  البرنامج
االدارات المركزیة 

  والجهویة

المؤسسات العمومیة 

الخاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومیة

المؤسسات العمومیة 

غیر  الخاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومیة

  المجموع   1المجموع 

  الخدمات الجامعیة

 881 0 853 28  االداریین

5430 
  287  0  285  2  الفنیین

  4183  0  4169  14  العملة

التدریس 

  والبحث
3  76  0  79  
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 :نفقات وسائل المصالح   - ب
 :حسب البرامج الفرعیة كما یليباعتبار الموارد الذاتیة تتوزع نفقات وسائل المصالح 

 ألف دینار :الوحدة

 المجموع الموارد الذاتیة منحة الدولة البیان

 362 48 142 10 220 38 لمجلة المحاسبة العمومیة المؤسسات الخاضعة

 479 22 079 5 400 17 دیوان الخدمات الجامعیة للشمال

 121 13 671 2 450 10 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط

 542 12 392 2 150 10 دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب

 220   220 برامج أخرى للخدمات الجامعیة 

  38 220 10 142 48 362 

 :نفقات التدخل العمومي  - ت

 :حسب البرامج الفرعیة كما یلي باعتبار الموارد الذاتیةتتوزع نفقات التدخل العمومي 

 ألف دینار :الوحدة

 المجموع موارد ذاتیة منحة الدولة البیان

 117 229 0 117 229 المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 300 2 0 300 2 للشمالدیوان الخدمات الجامعیة 

 000 4 0 000 4 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط

 100 4 0 100 4 دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب

 717 218 0 717 218 برامج أخرى للخدمات الجامعیة 

  229 117 0 229 117 

  

  :نفقات التنمیة 3-2

أد  20300في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج  الخدمات الجامعیة لسنة 

 :وتتوزع على النحو التالي.2018سنة  19600مقابل 
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 ألف دینار :الوحدة

 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان

 %3.57 700 300 20 600 19 784 23 المباشرة االستثمارات

 %5.00 900 900 18 000 18 606 21 الموارد العامة للمیزانیة* 

 %12,50- 200- 400 1 600 1 178 2 موارد قروض خارجیة موظفة* 

  0    التمویل العمومي
 الموارد العامة للمیزانیة* 

   
0 

 
 موارد قروض خارجیة موظفة* 

   
0 

 
 %3,57 700 300 20 600 19 784 23 المجموع

 :وتتوزع ھذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي
 ألف دینار :الوحدة

 البیان

 المجموع التمویل العمومي المباشرة االستثمارات

الموارد العامة 
 للمیزانیة

موارد قروض 
خارجیة 
 موظفة

الموارد 
العامة 
 للمیزانیة

الموارد العامة 
 للمیزانیة

موارد قروض 
 خارجیة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزانیة

 220 280 8     220 280 8 دیوان الخدمات الجامعیة للشمال

 430 920 2     430 920 2 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط

 450 000 3     450 000 3 دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب

 300 700 4     300 700 4 برامج أخرى للخدمات الجامعیة 

 400 1 900 18 0 0 400 1 900 18 المجموع

 :على مستوى اعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي 2019و قد تطورت تقدیرات 
 ألف دینار :الوحدة

  البیان
 االعتماداتتطور  2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات 

 دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد
 700 677 11 300 20 417 23 600 19 740 11 784 23 456 24 اإلستثمارات المباشرة

 850 1- 377 7 050 15 667 12 900 16 290 5     مشاریع بصدد اإلنجاز* 

 550 2 300 4 250 5 750 10 700 2 450 6     مشاریع وبرامج جدیدة* 

 0 0 0 0 0 0 0 0 التمویل العمومي

                 مشاریع بصدد اإلنجاز* 

                 مشاریع وبرامج جدیدة* 

 700 677 11 300 20 417 23 600 19 740 11 784 23 456 24 المجموع
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  مج القیادة و المساندةبرنـا  
  

  :ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1

 
 
 
 
 

برنامج القیادة 
  والمساندة

  
رئیس 
: البرنامج

ع المصالح .م
 المشتركة

 
  الھیاكل المركزیة   البرامج الفرعیة

المؤسسات 
الفاعلون    العمومیة

  العمومیون
 

المصالح  •
  المركزیة

مركز الحساب  •
  الخوارزمي

مركز النشر  •
 الجامعي

 الدیوان • 
 التفقدیة العامة  •
 ع للمصالح المشتركة.إ •
 ع للبنایات والتجھیز.إ •
ع للشؤون القانونیة .إ •

  والنزاعات
  خلیة الحوكمة •
وحدة التصرف في  •

  المیزانیة حسب األھداف
 ع للتعاون الدولي.إ •
وحدة التصرف حسب  •

األھداف لتنفیذ برنامج 
تحدیث التعلیم العالي من 

 أجل التشغیلیة

 

مركز  •
الحساب 
الخوارزم

 ي

 
مركز  •

النشر 
 الجامعي

   
     
    

    

    

    
    

    
    

  :أداء البرنامج -2

  :تقدیم البرنامج واستراتیجیتھ  2-1
یھدف برنامج القیادة والمساندة إلى تقدیم الدعم والخدمات إلى باقي البرامج والتنسیق فیما بینھا 

لضمان تكاملھا في إطار منظومة متجانسة تضمن تحقیق األھداف الوطنیة لقطاع التعلیم 

العالي والبحث العلمي مما یساعدھا على تطویر قدراتھا وتوظیفھا بأنجع السبل الممكنة حیث 

عى ھذا البرنامج إلى تقدیم الدعم اللوجستي والفني والبشري لمختلف البرامج األخرى ودعم یس
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قدرات التصرف اإلداري والمالي لدى اإلدارة المركزیة والجامعات ومؤسسات التعلیم العالي 

 :لھذا البرنامج في  االستراتیجیةوالبحث وتتمثل أھم األھداف 

 :مركزیة عبرمراجعة الھیكلة الجامعیة ودعم الال •

تنمیة قدرات القیادة والتصرف في المؤسسات الجامعیة وتفعیل التعاقد بین سلطة   -

 .االشراف ومختلف المؤسسات الراجعة لھا بالنظر

مراجعة اإلطار التشریعي المنظم للتعلیم العالي والبحث العلمي نحو تعزیز  -

مما  ري والماليالبیداغوجي واإلداالعلمي واستقاللیة الجامعات على المستوى 

صبغة الجامعات والمؤسسات الجامعیة وھیكلتھا یستوجب ضرورة مراجعة 

 .التنظیمیة

اعادة النظر في الخارطة الجامعیة عبر احداث أقطاب جامعیة مما یعزز اشعاع  •

الجامعات على المستوى الدولي ویمكن من حسن توظیف الموارد البشریة والمالیة 

كما سیتم . بر لتنقل إطار التدریس بین ھذه األقطابباإلضافة إلى ضمان مرونة أك

ودعم التنسیق على المستوى الجھوي احداث أقالیم جامعیة تھدف إلى تقریب الخدمات 

 .والمحلي باإلضافة إلى ترشید استعمال الموارد

ارساء الحوكمة اإلیجابیة بین الجھات عبر تطبیق مبدأ التمییز اإلیجابي عند احداث  •

و لفائدة إطار التدریس المباشر بالجھات باإلضافة إلى تشجیع التكوین ھیاكل البحث 

 .خصوصیات الجھةعن بعد ومزید مالءمة عروض التكوین ل

فیھا تحسین التصرف وضع استراتیجیة قطاعیة شاملة لتنمیة الموارد البشریة بھدف  •

تشمل احداث منصة أو أكادیمیة للتكوین في المھن والمھارات المتصلة بالتعلیم العالي 

تأھیل الجامعات ومؤسسات التعلیم باإلضافة إلى تركیز اآللیات التحفیزیة لألعوان عبر 

 .اتھاالتكوینیة لفائدة إطارالعالي والبحث لتطویر أنشطتھا  

 فض النزاعات،إرساء منظومة الوساطة وشبكة جامعیة ل •

) Fondation universitaire(انفتاح المؤسسات الجامعیة على المحیط  مأسسة •

 وتنویع مصادر التمویل الذاتي للمؤسسات الجامعیة العمومیة،
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صیاغة استراتیجیة شاملة لضمان الجودة واالعتماد مع تخصیص ھیكل مستقل  •

 للغرض،

والجامعات ومؤسسات التعلیم العالي تطویر نظم المعلومات واالتصال بین الوزارة  •

والبحث من جھة والوزارة والمواطن من جھة أخرى و العمل على رقمنة خدمات 

 .الوزارة 

تطویر الجوانب اللوجستیة للوزارة من خالل تحسین التصرف في أسطول سیارات  •

 ).ھاتف -ماء -كھرباء - بنزین (الوزارة والترشید في استھالك الطاقة 

تحكم في كتلة األجور من خالل تحسین التصرف في الساعات العرضیة العمل على ال •

واإلضافیة وتطویر كفاءات األعوان اإلداریین والفنیین والعملة لتقلیص الحاجة إلى 

 .اإلنتدابات الخارجیة

التقلیص من عدد المؤسسات الجامعیة التي تعمل في تحسین ظروف الدراسة و •

التجھیزات العلمیة عبر احترام  وحسن استعمال توفیرفضاءات مؤقتة باإلضافة إلى 

آجال تنفیذ الصفقات العمومیة لضمان اقتناء التجھیزات العلمیة المبرمجة سنویا وفقا 

 .وتكثیف عملیات الصیانة لرزنامة مضبوطة

تحسین التصرف في الموارد المالیة للوزارة من خالل احكام تنفیذ ومتابعة المیزانیة  •

وترشید استعمال الموارد اللوجستیة من فضاءات  االعتمادات وتحسین نسبة استھالك

 .وتجھیزات

 تطویر الخدمات االداریة بتركیز منظومة اعالمیة مندمجة للتصرف •

تحسین حوكمة االدارة بتطویر منظومة الرقابة الداخلیة ومقاومة مظاھر الفساد  •

  .والرشوة

إلضافة إلى مركز الحساب الخوارزمي ویشمل برنامج القیادة والمساندة اإلدارة المركزیة با

 :ومركز النشر الجامعي وتتمثل أھداف ھذا البرنامج في 

ü   فاعلیة ونجاعة برنامج القیادة والمساندة. 

ü التحكم في كتلة األجور. 

ü  والفضاءاتتحسین التصرف في االعتمادات. 
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 :داءاألومؤشرات البرنامج وتطور أھداف  2-2
لتحسین التصرف في إطار التوجھات الوطنیة األھداف التي تم ضبطھا لھذا البرنامج تندرج 

  :في موارد الدولة و وضمان جودة الخدمات اإلداریة وذلك بالتركیز على المحاور التالیة

 إنجاز الوحدة الهدف مؤشرات قیس أداء   األهداف
2017 

 ق م
2018 

تقدیرات 
2019 

القیمة 
  المستهدفة
2021 

 1.4الهدف 

فاعلیة 

ونجاعة 

برنامج القیادة 

  والمساندة

نسبة الخدمات المسداة : 1.1.4المؤشر

  عن بعد
 44% 40% 37% 35%  نسبة

نسبة تطور اعتمادات  : 2.1.4المؤشر

  )هاتف-ماء- كهرباء(الطاقة 
 10-% 6.35-%  17 % 6.9-%  نسبة

معدل استهالك وقود : 3.1.4المؤشر

  كم 100سیارات المصلحة في كل 
  عدد

8.24  

 100/ـل

 كم

9 

 100/ـل

 كم

8.5 

كم 100/ـل  

7.9 

كم 100/ـل  

 2.4الهدف 
التحكم في 
 كتلة األجور

نسبة انجاز مخطط :  1.2.4المؤشر
 التكوین

% 56% 53 %  نسبة  62  %72 

تطور اعتمادات : 2.2.4المؤشر
  الساعات اإلضافیة بالنسبة لكتلة األجور

 3.5% 4.77% 4.36% 3.93%  نسبة

 3.4الهدف 
تحسین 

التصرف في 
  االعتمادات
  والفضاءات

معدل المدة المقضاة : 1.3.4المؤشر 
إلنجاز الصفقات العمومیة الخاصة 

  بالتجهیزات
 أشهر 10  شهرا 13 شهرا14 شهرا16  عدد

نسبة انجاز اإلقتناءات : 2.3.4المؤشر 
 .من التجهیزات العلمیة

 80% 70% 60% 48%  نسبة

نسبة مؤسسات التعلیم  3.3.4المؤشر 
  العالي التي تعمل في فضاءات قارة

 94,2% 86,2% 84,4% 82,7%  نسبة
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 :برنامجالأنشطة  2-3

  األنشطة والتدخالت  المؤشر  الهدف

  تقدیرات

  االعتمادات لألنشطة

  2019لسنة 

 1.4الهدف 

فاعلیة ونجاعة 

برنامج القیادة 

  والمساندة

نسبة : 1.1.4المؤشر

  الخدمات المسداة عن بعد

المتابعة الحینیة لتدفق المعلومات على الشبكة و قیاس مدى استعمال سعة الربط المتاحة لكل مؤسسة و التدخل  -

  .لدى مزود االتصاالت للترفیع في سعة الربط عند الحاجة

  .دعم مركز الحساب الخوارزمي -

تدعیم الموارد البشریة المختصة في تطویر برمجیات الواب وٕاضافة خدمتین اقتناء تجهیزات إعالمیة وتأهیل و  -

  .على الخط

  .تركیز منظومة اعالمیة لتطویر التصرف في هیاكل التعلیم العالي -

  د.أ 4100

  

  أد 2770

 د.أ 350

 

  د.أ 400

نسبة تطور : 2.1.4المؤشر

( الطاقة   اعتمادات

  )هاتف- ماء-كهرباء

حول ترشید استهالك الطاقة لفائدة مؤسسات التعلیم العالي والخدمات الجامعیة ومراكز  برمجة دورات تحسیسیة -

  .البحث

  االعتمادات المخصصة الستهالك الطاقة -

  

  

 أد 545

 د.أ 180  تخصیص موارد مالیة لوقود سیارات المصلحة معدل : 3.1.4المؤشر
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استهالك وقود سیارات 

  كم 100المصلحة في كل 

  مراقبة عن بعد لسیارات المصلحة الجدیدة مواصلة  اقتناء تجهیزات

  الصیانة الدوریة لسیارات المصلحة

  

 2.4الهدف 

التحكم في كتلة 

 األجور

نسبة :  1.2.4المؤشر

  انجاز مخطط التكوین

 د.أ 2250  )عون 2706( تنظیم مناظرات داخلیة للترقیات  -

دورات تكوینیة مالئمة لمختلف االختصاصات ومختلف  برمجة :لفائدة الموظفین والعملة دعم مجال التكوین -

أصناف األعوان وسیتم التكوین في مجال التقنیات التصرف اإلداري الحدیث، تقنیات االتصال وٕادارة األزمات، 

  :الحوكمة، التصرف في أنظمة المعلومات ، أخالقیات الموظف، التصرف في المشاریع موزعة كاآلتي

  د.أ 1182

  د.أ 60  التكوین إدارة مركزیةملتقیات  -

  د.أ 5  تربصات التكوین إدارة مركزیة -

 د.أ 31  التكوین المستمر إدارة مركزیة -

 د.أ 60  التكوین في اإلعالمیة إدارة مركزیة  -

 د.أ 15  التكوین في التصرف حسب األهداف إدارة مركزیة -

 د.أ 1011  التكوین للجامعات ودواوین الخدمات الجامعیة ومراكز البحث  -

تطور : 2.2.4المؤشر

اعتمادات الساعات 

اإلضافیة بالنسبة لكتلة 

  األجور

 منح التحفیز -

 منحة الدولة بعنوان التأجیر -

 تركیز آلیات متابعة للساعات اإلضافیة بمؤسسات التعلیم العالي والبحث -

  .وشفافة لتوزیع الساعات اإلضافیة ومنح التحفیز والتأطیرضبط معاییر دقیقة  -

  أ د 33490

  أ د 23355
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 :3.4الهدف 

تحسین 

التصرف في 

 االعتمادات

 والفضاءات

معدل : .1.3.4المؤشر

المدة المقضاة إلنجاز 

الصفقات العمومیة  

 .الخاصة بالتجهیزات

الهیاكل المعنیة وخاصة على مستوى الكتابة القارة العمل على الضغط على آجال انجاز الصفقات بإعادة تنظیم  -

  .للصفقات 

  .التوجه نحو الالمركزیة في اقتناء التجهیزات -

  برمجة دورات تكوینیة للمتصرفین في الصفقات العمومیة -

اعداد قائمات نموذجیة للتجهیزات الضروریة لمؤسسات التعلیم العالي ومخابر البحث اعتمادا على البرامج  -

  .داغوجیة والبحثیةالبی

  .تركیز منظومة تصرف في التجهیزات -

  

نسبة : 2.3.4المؤشر 

انجاز اإلقتناءات من 

 .التجهیزات العلمیة

نسبة :  3.3.4مؤشر 

مؤسسات التعلیم العالي التي 

  تعمل في فضاءات قارة

انجاز مقرات قارة  في هذا اإلطار سیتمو  اتمام انجاز بعض المقرات التي تم الشروع فیها خالل السنوات األخیرة، -

  :وهي 2019لفائدة مؤسسات جامعیة سنة 

ü المعهد العالي للموسیقى بصفاقس 

ü المعهد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس 

ü معهد العالي للعلوم اإلنسانیة بتوزرال  

  :تحسین ظروف العمل بالمؤسسات الجامعیة عبر -
  صندوق مقاومة االرهابتأمین سالمة المقرات والطلبة في إطار  •
  .تأمین مناخ مالئم للعمل واالنتاجیة عبر دعم الودادیات والجمعیات المهنیة •

  

  

  

  

  

 
  د.أ 300
  د.أ 705
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 :نـفـقـات البرنامج -3
ستخصص االعتمادات و أد 42646تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج  القیادة والمساندة 

المقترحة لدعم ومساندة البرامج األخرى ولتطویر آلیات وأسالیب التصرف وارساء مبادئ 

د لتطویر أ 700الحوكمة والشفافیة وقد تم في ھذا االطار اقتراح تخصیص اعتمادات قدرھا 

لتركیز منظومات اعالمیة مندمجة  أد 400التصرف في ھیاكل ومؤسسات التعلیم العالي و

  .تصرف في مؤسسات التعلیم العاليلل

 :وتتوزع كما یلي 

 ألف دینار:الوحدة
 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان

 %2,33 708 156 31 448 30 439 27 نفقات التصرف
 %5.74- 700- 490 11 190 12 688 7 نفقات التنمیة

           صنادیق الخزینة
 %0.02 8 646 42 638 42 127 35 المجموع

 :للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019كما تتوزع تقدیرات 
 ألف دینار:الوحدة

 المجموع صنادیق الخزینة نفقات التنمیة نفقات التصرف البیان
المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة 

 العمومیة
31 156 11490 0 43 346 

 204 35   890 6 314 28 المصالح المركزیة  
 570 6   600 4 970 1 مركز الحساب الخوارزمي

 872     872 مركز النشر الجامعي
 646 42 0 490 11 156 31 المجموع

  :نفقات التصرف: 3-1

أد مقابل  31156في حدود  2019ضبطت نفقات التصرف لبرنامج القیادة والمساندة  لسنة 
 :النحو التاليوتتوزع على . 2018أد سنة  30448

 ألف دینار:الوحدة
 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان

 %2,90 658 354 23 696 22 580 21 التأجیر العمومي

 %0,72 50 972 6 922 6 226 5 وسائل المصالح

 %0,00 0 830 830 633 التدخل العمومي

 %2,33 708 156 31 448 30 439 27 المجموع
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والتي تتوزع  لموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج القیادة والمساندة ھذا باإلضافة إلى ا
 :على النحو التالي 

 ألف دینار:الوحدة
 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  البیان

 التأجیر العمومي
  

0 
 

 %3,70 10 280 270 وسائل المصالح
 التدخل العمومي

  
0 

 
 %3,70 10 280 270 المجموع

 :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019وتتوزع نفقات التصرف لسنة 
 ألف دینار:الوحدة

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي البیان
 156 31 830 972 6 354 23 المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 314 28 770 400 6 144 21 المصالح المركزیة  
 970 1 40 500 430 1 مركز الحساب الخوارزمي

 872 20 72 780 مركز النشر الجامعي
 156 31 830 972 6 354 23 المجموع

فتتوزع على  2019أما الموارد الذاتیة التابعة لبرنامج القیادة والمساندة  و الخاصة بسنة 
 :النحو التالي 

 ألف دینار:الوحدة
 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح العموميالتأجیر  البیان
 0       المصالح المركزیة  

 90   90   مركز الحساب الخوارزمي
 190   190   مركز النشر الجامعي

 280 0 280 0 المجموع

 :نفقات التأجیر العمومي  - أ

  السلك  البرنامج
االدارات المركزیة 

  والجهویة

المؤسسات العمومیة 

 الخاضعة لمجلة

  المحاسبة العمومیة

المؤسسات العمومیة 

غیر  الخاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومیة

  المجموع   1المجموع 

  القیادة والمساندة

 328 0 28 300  االداریین

  175  0  33  142  الفنیین 1009
  260  0  36  224  العملة

  246  0  5  241التدریس 
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 :نفقات وسائل المصالح  - ب

  :المصالح باعتبار الموارد الذاتیة حسب البرامج الفرعیة كما یلي تتوزع نفقات وسائل

 ألف دینار:الوحدة
 المجموع الموارد الذاتیة منحة الدولة البیان

 400 6   400 6 المصالح المركزیة  
 590 90 500 مركز الحساب الخوارزمي

 262 190 72 مركز النشر الجامعي
 252 7 280 972 6 المجموع

 :التدخل العمومينفقات   - ت

 تتوزع نفقات التدخل العمومي باعتبار الموارد الذاتیة حسب البرامج الفرعیة كما یلي

 ألف دینار:الوحدة

 المجموع الموارد الذاتیة منحة الدولة البیان

 770   770 المصالح المركزیة  

 40 0 40 مركز الحساب الخوارزمي

 20 0 20 مركز النشر الجامعي

 830 0 830 المجموع

  :نفقات التنمیة 3-2

أد مقابل  11490في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج القیادة والمساندة لسنة 
 :وتتوزع على النحو التالي.2018سنة  أد 12190

 ألف دینار :الوحدة

 النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات  البیان

 %5,74- 0 190 12 190 12 688 7 اإلستثمارات المباشرة

 %2,30- 950- 490 10 440 11 280 5 الموارد العامة للمیزانیة* 

 %33,33 250 000 1 750 408 2 موارد قروض خارجیة موظفة* 

           التمویل العمومي

           الموارد العامة للمیزانیة* 

           موارد قروض خارجیة موظفة* 

 %5.74- 700- 490 11 190 12 688 7 المجموع
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 :وتتوزع ھذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي
 ألف دینار :الوحدة

 البیان

 المجموع التمویل العمومي اإلستثمارات المباشرة

الموارد العامة 
 للمیزانیة 

موارد قروض 
 خارجیة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزانیة 

موارد قروض 
 خارجیة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزانیة 

موارد قروض 
 خارجیة موظفة

5 890 المصالح المركزیة    1 000     890 5  1 000 

 0 600 4       600 4 مركز الحساب الخوارزمي

 0 0         مركز النشر الجامعي

10 490 المجموع  1 000 0 0 490 10  1 000 

 :على مستوى اعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي 2019و قد تطورت تقدیرات 

 ألف دینار :الوحدة

 البیان
 االعتماداتتطور  2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات 

 دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد

 700- 710 1 490 11 150 11 190 12 440 9 688 7 472 28 اإلستثمارات المباشرة

 1550- 940- 590 10 400 8 140 12 340 9     بصدد اإلنجازمشاریع * 

 850 650 2 900 750 2 50 100     مشاریع وبرامج جدیدة* 

 0 0 0 0 0 0 0 0 التمویل العمومي

                 مشاریع بصدد اإلنجاز* 

                 مشاریع وبرامج جدیدة* 

 700- 710 1 490 11 150 11 190 12 440 9 688 7 472 28 المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  

  المالحق
  



  
  
  

الجداول المتعلقة 
  بالمیزانیة

  



  
  
  
نفقات جداول 

  التصرف
  



التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

التعلیم العالي : المصالح المركزیة-
نفقات التصرف لسنة

1

1

2019

2019

بیان األقسام و الفصول

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي26الباب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 077 115 1نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 675 27منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 786 17منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 420 2تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج

000 958 162 1 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 400 6نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 307 77منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 097 4منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 220نفقات تسییر المصالح بالخارج حسب البرامج

000 024 88 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 477 220نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 765 23منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 630منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 30تدخالت المصالح بالخارج حسب البرامج

000 902 244 القسم الثالث  :  جملة



التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

التعلیم العالي : المصالح المركزیة-
نفقات التصرف لسنة

1

2

2019

2019

بیان األقسام و الفصول

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي26الباب 

000 884 495 1الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

التعلیم العالي : المصالح المركزیة-

نفقات التصرف لسنة

1

3

2019

2019

الفارق 2018 ق . م

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي26الباب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 077 115 1نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 963 516 000151 561 000

000 675 27منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 24 446 0003 229 000

000 786 17منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 12 038 0005 748 000

000 420 2تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج 1 891 000529 000

000 958 162 1 القسم األول  :  جملة 1 001 891 000161 067 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 400 6نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 6 400 000

000 307 77منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 72 707 0004 600 000



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

التعلیم العالي : المصالح المركزیة-

نفقات التصرف لسنة

1

4

2019

2019

الفارق 2018 ق . م

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي26الباب 

000 097 4منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 1 158 0002 939 000

000 220نفقات تسییر المصالح بالخارج حسب البرامج 170 00050 000

000 024 88 القسم الثاني  :  جملة 80 435 0007 589 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 477 220نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 184 277 00036 200 000

000 765 23منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 22 727 0001 038 000

000 630منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 218 000412 000

000 30تدخالت المصالح بالخارج حسب البرامج 30 000

000 902 244 القسم الثالث  :  جملة 207 252 00037 650 000



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

التعلیم العالي : المصالح المركزیة-

نفقات التصرف لسنة

1

5

2019

2019

الفارق 2018 ق . م

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي26الباب 

000 884 495 1الجملة  العامة 1 289 578 000206 306 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التأجیر العمومي

6

تعلیم عالي شمال1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة الزیتونة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011368 301 0009 212 000911 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 767 0001 696 000-71 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0114 345 0005 227 000882 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012145 000122 000-23 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01336 000200 000164 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014320 000343 00023 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0153 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01620 00021 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0171 173 0001 309 000136 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031419 000248 000-171 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03673 00043 000-30 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137200 000200 000

مؤسسات التعلیم العالي 05200 000200 000

جامعة الزیتونة 081200 000200 000

9 412 000 000 911جملة البرنامج الفرعي 8 501 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس  2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113670 406 00077 464 0007 058 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01015 658 00015 512 000-146 000



7 نظـام أمـد

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01136 732 00044 730 0007 998 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012491 000361 000-130 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013417 000500 00083 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 849 0003 078 000229 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01510 0008 000-2 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016129 000130 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0179 953 00011 078 0001 125 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 030284 000284 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0313 901 0001 488 000-2 413 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036266 000295 00029 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011372 520 0002 800 000280 000

مؤسسات التعلیم العالي 052 520 0002 800 000280 000

جامعة تونس 0832 520 0002 800 000280 000

80 264 000 000 338 7جملة البرنامج الفرعي 72 926 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس المنار 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113691 930 000101 492 0009 562 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01021 121 00020 533 000-588 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01150 544 00059 468 0008 924 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012740 000561 000-179 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013780 0001 000 000220 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0143 892 0003 936 00044 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01510 00016 0006 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016150 000151 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01713 653 00014 698 0001 045 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03017 00017 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031885 000944 00059 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036155 000168 00013 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011372 150 0002 150 000

مؤسسات التعلیم العالي 052 150 0002 150 000

جامعة تونس المنار 0822 150 0002 150 000



8 نظـام أمـد

103 642 000 000 562 9جملة البرنامج الفرعي 94 080 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قرطاج 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136112 315 000128 325 00016 010 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01025 380 00025 500 000120 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01160 753 00073 685 00012 932 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012813 000701 000-112 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013630 000630 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0144 744 0005 062 000318 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01520 00018 000-2 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016222 000230 0008 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01716 407 00018 269 0001 862 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0312 865 0003 627 000762 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036481 000603 000122 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011373 200 0003 500 000300 000

مؤسسات التعلیم العالي 053 200 0003 500 000300 000

جامعة قرطاج 0843 200 0003 500 000300 000

131 825 000 000 310 16جملة البرنامج الفرعي 115 515 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة منوبة 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113656 030 00062 049 0006 019 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01012 980 00012 580 000-400 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01130 227 00036 048 0005 821 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012471 000337 000-134 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013225 000300 00075 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 347 0002 481 000134 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01510 00012 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016107 000105 000-2 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0178 220 0008 933 000713 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03023 00023 000



9 نظـام أمـد

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0311 228 0001 046 000-182 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036215 000184 000-31 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 700 0002 005 000305 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 700 0002 005 000305 000

جامعة منوبة 0871 700 0002 005 000305 000

64 054 000 000 324 6جملة البرنامج الفرعي 57 730 000

دتعلیم عالي شمال جملة 389 197 000



10 نظـام أمـد

تعلیم عالي وسط 2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة سوسة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113672 502 00080 656 0008 154 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01015 915 00015 424 000-491 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01137 210 00044 489 0007 279 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012515 000289 000-226 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013300 000515 000215 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 968 0003 062 00094 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01522 00019 000-3 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016177 000179 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01710 097 00010 970 000873 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 030278 000278 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0314 509 0004 756 000247 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036789 000675 000-114 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 610 0002 000 000390 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 610 0002 000 000390 000

جامعة سوسة 0851 610 0002 000 000390 000

82 656 000 000 544 8جملة البرنامج الفرعي 74 112 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة المنستیر 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113665 895 00071 962 0006 067 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01014 726 00013 793 000-933 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01135 129 00040 272 0005 143 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012487 000388 000-99 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013450 0001 700 0001 250 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 737 0002 678 000-59 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01520 00018 000-2 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016171 000172 0001 000



11 نظـام أمـد

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0179 411 00010 147 000736 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03033 00033 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0312 383 0002 347 000-36 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036381 000414 00033 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 440 0001 500 00060 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 440 0001 500 00060 000

جامعة المنستیر 0801 440 0001 500 00060 000

73 462 000 000 127 6جملة البرنامج الفرعي 67 335 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة القیروان 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113638 088 00041 591 0003 503 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0109 446 0008 678 000-768 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01119 275 00023 160 0003 885 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012276 000186 000-90 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01369 00065 000-4 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0141 508 0001 556 00048 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01517 00017 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01681 00080 000-1 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0175 229 0005 788 000559 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03023 00023 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0311 870 0001 743 000-127 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036317 000295 000-22 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137900 000900 000

مؤسسات التعلیم العالي 05900 000900 000

جامعة القیروان 079900 000900 000

42 491 000 000 503 3جملة البرنامج الفرعي 38 988 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة جندوبة 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113632 235 00032 970 000735 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0108 492 0006 829 000-1 663 000



12 نظـام أمـد

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01116 029 00018 273 0002 244 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012189 000150 000-39 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01390 00049 000-41 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0141 161 0001 170 0009 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01510 00015 0005 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01670 00071 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0174 380 0004 532 000152 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03059 00059 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0311 544 0001 543 000-1 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036270 000279 0009 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137950 0001 250 000300 000

مؤسسات التعلیم العالي 05950 0001 250 000300 000

جامعة جندوبة 089950 0001 250 000300 000

34 220 000 000 035 1جملة البرنامج الفرعي 33 185 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للتعلیم العالي 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 919 0001 919 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010514 000514 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011913 000913 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012137 000137 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01464 00064 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0157 0007 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0165 0005 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017279 000279 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137303 000303 000

مؤسسات التعلیم العالي 05303 000303 000

القریة اللغویة 381303 000303 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011381 100 000-1 100 000

مؤسسات العمل الثقافي 121 100 000-1 100 000

قصر العلوم بالمنستیر 2721 100 000-1 100 000

2 222 000 000 122 1جملة البرنامج الفرعي 1 100 000



13 نظـام أمـد

دتعلیم عالي وسط  جملة 235 051 000



14 نظـام أمـد

تعلیم عالي جنوب3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة صفاقس 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136118 051 000132 691 00014 640 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01025 679 00025 239 000-440 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01162 053 00076 931 00014 878 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012845 000678 000-167 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0131 200 0001 000 000-200 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0144 882 0005 232 000350 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01510 00034 00024 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016280 000280 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01716 722 00018 882 0002 160 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0315 430 0003 758 000-1 672 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036950 000657 000-293 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011373 082 0003 500 000418 000

مؤسسات التعلیم العالي 053 082 0003 500 000418 000

جامعة صفاقس 0863 082 0003 500 000418 000

136 191 000 000 058 15جملة البرنامج الفرعي 121 133 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قابس 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113654 630 00060 271 0005 641 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01012 205 00011 890 000-315 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01129 219 00034 599 0005 380 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012385 000282 000-103 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013150 000230 00080 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 413 0002 380 000-33 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01510 00017 0007 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016140 000147 0007 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0177 883 0008 536 000653 000



15 نظـام أمـد

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0311 893 0001 863 000-30 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036332 000327 000-5 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 750 0002 350 000600 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 750 0002 350 000600 000

جامعة قابس 0901 750 0002 350 000600 000

62 621 000 000 241 6جملة البرنامج الفرعي 56 380 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قفصة 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113631 194 00033 074 0001 880 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0107 037 0006 709 000-328 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01115 968 00018 341 0002 373 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012216 000165 000-51 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013120 00048 000-72 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0141 307 0001 229 000-78 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01510 00012 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01666 00075 0009 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0174 344 0004 565 000221 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0311 809 0001 642 000-167 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036317 000288 000-29 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 000 0001 200 000200 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 000 0001 200 000200 000

جامعة قفصة 0781 000 0001 200 000200 000

34 274 000 000 080 2جملة البرنامج الفرعي 32 194 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس اإلفتراضیة 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011385 183 0005 183 000

مؤسسات التعلیم العالي 055 183 0005 183 000

جامعة تونس االفتراضیة 0885 183 0005 183 000

5 183 000 000 183 5جملة البرنامج الفرعي



16 نظـام أمـد

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136101 984 000115 835 00013 851 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01025 812 00025 728 000-84 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01156 862 00069 077 00012 215 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012943 000348 000-595 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01310 000-10 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 729 0003 055 000326 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01530 00030 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016316 000324 0008 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01715 279 00016 960 0001 681 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03080 00080 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03128 000186 000158 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0365 00047 00042 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011373 200 0003 500 000300 000

مؤسسات التعلیم العالي 053 200 0003 500 000300 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 104250 000270 00020 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل 105200 000250 00050 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة 144100 000180 00080 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل 145130 000120 000-10 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 160280 000280 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس 161148 000148 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة 162170 000170 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة 173100 000150 00050 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان 174110 000110 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة 177120 000120 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة 179146 000170 00024 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف 180203 000203 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 18195 000100 0005 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 182224 000224 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة 183177 000180 0003 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر 18429 00035 0006 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت 306151 000165 00014 000
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المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 307163 000165 0002 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 30840 00050 00010 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین 309100 000100 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید 31050 00050 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین 31140 00050 00010 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین 36634 00050 00016 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة 367140 000160 00020 000

119 335 000 000 151 14جملة البرنامج الفرعي 105 184 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136354 000406 00052 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01092 00094 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011167 000199 00032 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01233 00037 0004 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0148 00014 0006 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0151 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0162 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01752 00059 0007 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137105 000105 000

مؤسسات التعلیم العالي 05105 000105 000

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و االعتماد 386105 000105 000

511 000 000 52جملة البرنامج الفرعي 459 000

دتعلیم عالي جنوب جملة 358 115 000
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بحث علمي شمال 5البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011363 335 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010668 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 991 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01223 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0132 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014154 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0158 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0166 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017483 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011388 000

مؤسسات البحث 048 000

المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد 0148 000

3 343 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011365 959 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 206 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0113 595 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01225 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014250 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0156 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01611 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017866 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011385 000

مؤسسات البحث 045 000
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مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 0275 000

5 964 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011366 032 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 273 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0113 596 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01234 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014232 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0158 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01613 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017876 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011388 000

مؤسسات البحث 048 000

مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 0268 000

6 040 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011367 122 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 435 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0114 274 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01226 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014332 000

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

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01612 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0171 036 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011387 000

مؤسسات البحث 047 000

مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 0257 000
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7 129 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011364 724 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010966 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0112 741 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012123 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014192 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0156 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01613 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017683 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011386 000

مؤسسات البحث 046 000

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 0286 000

4 730 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011364 565 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 045 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0112 655 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01221 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014166 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0155 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01611 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017662 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011385 000

مؤسسات البحث 045 000

المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي 0295 000

4 570 000 جملة البرنامج الفرعي
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مدینة العلوم 7
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011385 755 000

مؤسسات العمل الثقافي 125 755 000

مدینة العلوم بتونس 2715 755 000

5 755 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للبحث العلمي 8
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011368 246 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0105 313 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011808 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01291 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01451 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0156 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0164 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0171 973 000

تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج  01139198 000

تأجیر األعوان العاملین بالخارج _ تأجیر األعوان القاریـن 001198 000

8 444 000 جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي شمال  جملة 45 975 000
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بحث علمي جنوب6البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011384 580 000

مؤسسات البحث 044 580 000

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 0224 580 000

4 580 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 085 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010283 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011524 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01272 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01436 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0156 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0163 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017161 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011376 000

مؤسسات البحث 046 000

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 0026 000

1 091 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 396 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010325 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011784 000
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تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01215 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01458 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0156 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0166 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017202 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113736 000

مؤسسات البحث 0436 000

مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة 00136 000

1 432 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011381 030 000

مؤسسات البحث 041 030 000

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 0231 030 000

1 030 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136997 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010195 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011593 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01214 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01443 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0154 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0163 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017145 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113734 000

مؤسسات البحث 0434 000

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة 01034 000

1 031 000 جملة البرنامج الفرعي



24 نظـام أمـد

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 338 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010269 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011782 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01222 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01464 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0154 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0165 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017192 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

0113853 000

مؤسسات البحث 0453 000

مركز البحث في المیكرو إلكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي بسوسة 03353 000

1 391 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 098 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010209 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011660 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01220 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01444 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0154 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0162 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017159 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

0113846 000

مؤسسات البحث 0446 000

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 03246 000

1 144 000 جملة البرنامج الفرعي



25 نظـام أمـد

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 8
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136111 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01025 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01143 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0143 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0153 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01712 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03125 000

111 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

قصر العلوم 9
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011381 100 000

مؤسسات العمل الثقافي 121 100 000

قصر العلوم بالمنستیر 2721 100 000

1 100 000 جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي جنوب جملة 12 910 000



26 نظـام أمـد

برنامج الخدمات الجامعیة7البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113644 118 00048 014 0003 896 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01013 168 00012 288 000-880 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01122 873 00026 860 0003 987 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012455 000496 00041 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0135 000-5 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014717 0001 011 000294 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01535 00060 00025 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016227 000213 000-14 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0176 241 0006 644 000403 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031337 000381 00044 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0352 0002 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03660 00059 000-1 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137170 000170 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 10170 000170 000

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس 001170 000170 000

48 184 000 000 896 3جملة البرنامج الفرعي 44 288 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113620 984 00024 937 0003 953 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0106 176 0006 275 00099 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01110 999 00014 116 0003 117 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012236 000282 00046 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0135 000-5 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014332 000498 000166 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01525 00040 00015 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016148 000146 000-2 000



27 نظـام أمـد

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0172 969 0003 474 000505 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03010 00010 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03179 00081 0002 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0351 0001 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03615 00014 000-1 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113757 00057 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 1057 00057 000

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة 00257 00057 000

24 994 000 000 953 3جملة البرنامج الفرعي 21 041 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113619 233 00021 443 0002 210 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0105 645 0005 415 000-230 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01110 112 00012 179 0002 067 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012220 000215 000-5 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0135 000-5 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014303 000425 000122 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01525 00040 00015 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016137 000134 000-3 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0172 727 0002 965 000238 000

منحة التحفیز في مجال االخالالت الجبائیة و المخالفات 0205 0005 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03150 00055 0005 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0351 0001 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0369 0009 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113773 00073 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 1073 00073 000

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس 00373 00073 000

21 516 000 000 210 2جملة البرنامج الفرعي 19 306 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

خدمات جامعیة أخرى 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018



28 نظـام أمـد

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 065 0001 440 000375 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010322 000393 00071 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011506 000729 000223 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01268 00066 000-2 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0132 000-2 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01411 00037 00026 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0153 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0163 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017153 000209 00056 000

تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج  011391 891 0002 222 000331 000

تأجیر األعوان العاملین بالخارج _ تأجیر األعوان القاریـن 0011 323 0001 492 000169 000

تأجیر األعوان العاملین بالخارج _ تأجیر األعوان غیر القاریـن 002318 000480 000162 000

نفقات تأجیر دار تونس بباریس 005250 000250 000

3 662 000 000 706جملة البرنامج الفرعي 2 956 000

دبرنامج الخدمات الجامعیة جملة 98 356 000



29 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزیة  1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113620 706 00021 144 000438 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له 002155 000194 00039 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 004315 000286 000-29 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0106 142 0005 516 000-626 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0119 888 00010 694 000806 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012714 000747 00033 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0136 0006 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014499 000585 00086 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 015100 00070 000-30 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01652 00053 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0172 821 0002 993 000172 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03117 000-17 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0363 000-3 000

21 144 000 000 438جملة البرنامج الفرعي 20 706 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الحساب الخوارزمي 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 288 0001 420 000132 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010379 000365 000-14 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011645 000747 000102 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01248 00054 0006 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01425 00043 00018 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0153 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0165 0005 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017186 000203 00017 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113710 00010 000

مؤسسات التعلیم العالي 0510 00010 000



30 نظـام أمـد

مركز الحساب الخوارزمي 10010 00010 000

1 430 000 000 132جملة البرنامج الفرعي 1 298 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز النشر الجامعي 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136666 000754 00088 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010194 000191 000-3 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011349 000417 00068 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01214 00015 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01410 00020 00010 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0163 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01796 000106 00010 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113726 00026 000

مؤسسات العمل الثقافي 1226 00026 000

مركز النشر الجامعي 20226 00026 000

780 000 000 88جملة البرنامج الفرعي 692 000

دالقیادة و المساندة جملة 23 354 000

000 958 162 1دالجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

وسائل المصالح

31

تعلیم عالي شمال1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة الزیتونة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237340 000350 00010 000

مؤسسات التعلیم العالي 05340 000350 00010 000

جامعة الزیتونة 081340 000350 00010 000

350 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 340 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس  2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022372 600 0002 680 00080 000

مؤسسات التعلیم العالي 052 600 0002 680 00080 000

جامعة تونس 0832 600 0002 680 00080 000

2 680 000 000 80جملة البرنامج الفرعي 2 600 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس المنار 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022374 200 0004 200 000

مؤسسات التعلیم العالي 054 200 0004 200 000

جامعة تونس المنار 0824 200 0004 200 000



32 نظـام أمـد

4 200 000 000 200 4جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قرطاج 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022374 600 0004 780 000180 000

مؤسسات التعلیم العالي 054 600 0004 780 000180 000

جامعة قرطاج 0844 600 0004 780 000180 000

4 780 000 000 180جملة البرنامج الفرعي 4 600 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة منوبة 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022372 310 0002 400 00090 000

مؤسسات التعلیم العالي 052 310 0002 400 00090 000

جامعة منوبة 0872 310 0002 400 00090 000

2 400 000 000 90جملة البرنامج الفرعي 2 310 000

دتعلیم عالي شمال جملة 14 410 000
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تعلیم عالي وسط 2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة سوسة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022372 020 0002 110 00090 000

مؤسسات التعلیم العالي 052 020 0002 110 00090 000

جامعة سوسة 0852 020 0002 110 00090 000

2 110 000 000 90جملة البرنامج الفرعي 2 020 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة المنستیر 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022373 880 0004 000 000120 000

مؤسسات التعلیم العالي 053 880 0004 000 000120 000

جامعة المنستیر 0803 880 0004 000 000120 000

4 000 000 000 120جملة البرنامج الفرعي 3 880 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة القیروان 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022371 780 0001 780 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 780 0001 780 000

جامعة القیروان 0791 780 0001 780 000

1 780 000 000 780 1جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة جندوبة 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022371 000 0001 050 00050 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 000 0001 050 00050 000
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جامعة جندوبة 0891 000 0001 050 00050 000

1 050 000 000 50جملة البرنامج الفرعي 1 000 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للتعلیم العالي 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237200 000200 000

مؤسسات التعلیم العالي 05200 000200 000

القریة اللغویة 381200 000200 000

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

02238400 000-400 000

مؤسسات العمل الثقافي 12400 000-400 000

قصر العلوم بالمنستیر 272400 000-400 000

200 000 000 200-جملة البرنامج الفرعي 400 000

دتعلیم عالي وسط  جملة 9 140 000
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تعلیم عالي جنوب3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة صفاقس 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022374 460 0004 590 000130 000

مؤسسات التعلیم العالي 054 460 0004 590 000130 000

جامعة صفاقس 0864 460 0004 590 000130 000

4 590 000 000 130جملة البرنامج الفرعي 4 460 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قابس 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022373 200 0003 300 000100 000

مؤسسات التعلیم العالي 053 200 0003 300 000100 000

جامعة قابس 0903 200 0003 300 000100 000

3 300 000 000 100جملة البرنامج الفرعي 3 200 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قفصة 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022371 650 0001 724 00074 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 650 0001 724 00074 000

جامعة قفصة 0781 650 0001 724 00074 000

1 724 000 000 74جملة البرنامج الفرعي 1 650 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس اإلفتراضیة 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238347 000347 000

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

347 000 000 347جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022374 700 0004 906 000206 000

مؤسسات التعلیم العالي 054 700 0004 906 000206 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 104300 000350 00050 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل 105290 000345 00055 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة 144180 000155 000-25 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل 145151 000180 00029 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 160220 000225 0005 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس 161230 000250 00020 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة 162230 000260 00030 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة 173320 000355 00035 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان 174214 000226 00012 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة 177180 000180 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة 179159 000170 00011 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف 180187 000190 0003 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 181175 000175 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 182181 000183 0002 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة 183158 000160 0002 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر 184186 000185 000-1 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت 306220 000215 000-5 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 307197 000197 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 308150 000140 000-10 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین 309167 000160 000-7 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید 310200 000200 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین 31185 00090 0005 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین 366140 000130 000-10 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة 367180 000185 0005 000

4 906 000 000 206جملة البرنامج الفرعي 4 700 000



37 نظـام أمـد

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237240 000220 000-20 000

مؤسسات التعلیم العالي 05240 000220 000-20 000

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و االعتماد 386240 000220 000-20 000

220 000 000 20-جملة البرنامج الفرعي 240 000

دتعلیم عالي جنوب جملة 15 087 000
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بحث علمي شمال 5البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238180 000

مؤسسات البحث 04180 000

المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد 014180 000

180 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238412 000

مؤسسات البحث 04412 000

مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 027412 000

412 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238272 000

مؤسسات البحث 04272 000

مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 026272 000

272 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238338 000

مؤسسات البحث 04338 000
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مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 025338 000

338 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238500 000

مؤسسات البحث 04500 000

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 028500 000

500 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238272 000

مؤسسات البحث 04272 000

المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي 029272 000

272 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مدینة العلوم 7
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238411 000

مؤسسات العمل الثقافي 12411 000

مدینة العلوم بتونس 271411 000

411 000 جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي شمال  جملة 2 385 000
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بحث علمي جنوب6البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238376 000

مؤسسات البحث 04376 000

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 022376 000

376 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237331 000

مؤسسات البحث 04331 000

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 002331 000

331 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223752 000

مؤسسات البحث 0452 000

مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة 00152 000

52 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0223876 000

مؤسسات البحث 0476 000
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الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 02376 000

76 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223762 000

مؤسسات البحث 0462 000

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة 01062 000

62 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238248 000

مؤسسات البحث 04248 000

مركز البحث في المیكرو إلكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي بسوسة 033248 000

248 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238250 000

مؤسسات البحث 04250 000

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 032250 000

250 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

قصر العلوم 9
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238415 000

مؤسسات العمل الثقافي 12415 000
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قصر العلوم بالمنستیر 272415 000

415 000 جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي جنوب جملة 1 810 000
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برنامج الخدمات الجامعیة7البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223716 750 00017 400 000650 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 1016 750 00017 400 000650 000

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس 00116 750 00017 400 000650 000

17 400 000 000 650جملة البرنامج الفرعي 16 750 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022378 600 00010 450 0001 850 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 108 600 00010 450 0001 850 000

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة 0028 600 00010 450 0001 850 000

10 450 000 000 850 1جملة البرنامج الفرعي 8 600 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022379 855 00010 150 000295 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 109 855 00010 150 000295 000

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس 0039 855 00010 150 000295 000

10 150 000 000 295جملة البرنامج الفرعي 9 855 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

خدمات جامعیة أخرى 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات تسییر المصالح بالخارج حسب البرامج  02239170 000220 00050 000

نفقـات تسییـر المصالح بالخارج _ نفقات تسییر دار تونس بباریس 019170 000220 00050 000
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220 000 000 50جملة البرنامج الفرعي 170 000

دبرنامج الخدمات الجامعیة جملة 38 220 000
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القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزیة  1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022366 400 0006 400 000

األكریة واألداءات البلدیة 020490 000400 000-90 000

استهالك الماء 02122 00025 0003 000

استهالك الكهرباء والغاز 022400 000360 000-40 000

االتصاالت الهاتفیة 023160 000160 000

تراسل المعطیات 02414 00014 000

تأثیث اإلدارة 03455 00070 00015 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043170 000180 00010 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045426 000430 0004 000

شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى 0481 0001 000

المراسالت اإلداریة 05413 00013 000

نفقات أخرى للبرید 0561 0001 000

معدات التصرف اإلداري 06212 00012 000

معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة 0632 0002 000

اقتناء معدات مختلفة 0745 0005 000

تأمین وسائل النقل 08021 00025 0004 000

اإلعتناء بالبنایات 09140 00060 00020 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 092150 000180 00030 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 09330 00030 000

تعهد وصیانة الحدائق والنباتات 0965 0004 000-1 000

النفقات المباشرة للتنظیف 10312 00012 000

التنظیف عن طریق المناولة 10413 00013 000

لوازم المكاتب 111100 000120 00020 000

المطبوعات الرسمیة 11293 00093 000

مطبوعات األخرى 1171 0001 000

الوثائق المكتوبة 1235 0005 000

الصحف والمجالت 12570 00070 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12720 00020 000

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

نفقات الصیانة  اإلعالمیة 137100 000100 000

خدمات إعالمیة أخرى 139120 000120 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14520 00020 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 146400 000425 00025 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1472 0002 000

استغالل منظومات إعالمیة أخرى 1502 0002 000

مصاریف اإلستقباالت 15655 00055 000

مصاریف اإلقامة 15735 00035 000

مصاریف المهمات 16397 00097 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165165 000165 000

المنحة الیومیة للتنقل 17420 00020 000

إرجاع مصاریف نقل األشخاص 1765 0005 000

مصاریف نقل األشخاص بالداخل 1845 0005 000

إشتراكات النقل 1854 0004 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 186220 000220 000

ملتقیات للتكوین 19460 00060 000

تربصات تكوین 1955 0005 000

التكوین المستمر 19631 00031 000

التكوین في اإلعالمیة 19760 00060 000

التكوین في التصرف حسب األهداف 19915 00015 000

النفقات المباشرة للتغذیة 20575 00075 000

نفقات التداوي 2122 0002 000

شراء األدویة والمواد الصیدلیة 2132 0002 000

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 2192 200 0002 200 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 23150 00050 000

اللجان الطبیة 2326 0006 000

أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى 2332 0002 000

دفع الخطایا والتعویضات 23420 00020 000

معالیم الجوالن 24126 00026 000

معالیم العبور 2425 0005 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 2492 0002 000

نقل األثاث والمعدات 3025 0005 000

نفقات التصرف األخرى 4033 0003 000

6 400 000 000 400 6جملة البرنامج الفرعي
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الحساب الخوارزمي 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237450 000500 00050 000

مؤسسات التعلیم العالي 05450 000500 00050 000

مركز الحساب الخوارزمي 100450 000500 00050 000

500 000 000 50جملة البرنامج الفرعي 450 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز النشر الجامعي 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223772 00072 000

مؤسسات العمل الثقافي 1272 00072 000

مركز النشر الجامعي 20272 00072 000

72 000 000 72جملة البرنامج الفرعي

دالقیادة و المساندة جملة 6 972 000

دالجملة  العامة 88 024 000
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توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التدخل العمومي

48

تعلیم عالي شمال1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة الزیتونة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337164 000180 00016 000

مؤسسات التعلیم العالي 05164 000180 00016 000

جامعة الزیتونة 081164 000180 00016 000

180 000 000 16جملة البرنامج الفرعي 164 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس  2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 293 0001 370 00077 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 293 0001 370 00077 000

جامعة تونس 0831 293 0001 370 00077 000

1 370 000 000 77جملة البرنامج الفرعي 1 293 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس المنار 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 190 0001 250 00060 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 190 0001 250 00060 000

جامعة تونس المنار 0821 190 0001 250 00060 000
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1 250 000 000 60جملة البرنامج الفرعي 1 190 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قرطاج 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033372 170 0002 287 000117 000

مؤسسات التعلیم العالي 052 170 0002 287 000117 000

جامعة قرطاج 0842 170 0002 287 000117 000

2 287 000 000 117جملة البرنامج الفرعي 2 170 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة منوبة 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337869 000869 000

مؤسسات التعلیم العالي 05869 000869 000

جامعة منوبة 087869 000869 000

869 000 000 869جملة البرنامج الفرعي

دتعلیم عالي شمال جملة 5 956 000
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تعلیم عالي وسط 2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة سوسة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 155 0001 155 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 155 0001 155 000

جامعة سوسة 0851 155 0001 155 000

1 155 000 000 155 1جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة المنستیر 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337975 000975 000

مؤسسات التعلیم العالي 05975 000975 000

جامعة المنستیر 080975 000975 000

975 000 000 975جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة القیروان 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337544 000650 000106 000

مؤسسات التعلیم العالي 05544 000650 000106 000

جامعة القیروان 079544 000650 000106 000

650 000 000 106جملة البرنامج الفرعي 544 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة جندوبة 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337361 000404 00043 000

مؤسسات التعلیم العالي 05361 000404 00043 000
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جامعة جندوبة 089361 000404 00043 000

404 000 000 43جملة البرنامج الفرعي 361 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للتعلیم العالي 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333760 00060 000

مؤسسات التعلیم العالي 0560 00060 000

القریة اللغویة 38160 00060 000

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

0333835 000-35 000

مؤسسات العمل الثقافي 1235 000-35 000

قصر العلوم بالمنستیر 27235 000-35 000

60 000 000 25جملة البرنامج الفرعي 35 000

دتعلیم عالي وسط  جملة 3 244 000



52 نظـام أمـد

تعلیم عالي جنوب3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة صفاقس 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 400 0001 500 000100 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 400 0001 500 000100 000

جامعة صفاقس 0861 400 0001 500 000100 000

1 500 000 000 100جملة البرنامج الفرعي 1 400 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قابس 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337800 000800 000

مؤسسات التعلیم العالي 05800 000800 000

جامعة قابس 090800 000800 000

800 000 000 800جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قفصة 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337550 000550 000

مؤسسات التعلیم العالي 05550 000550 000

جامعة قفصة 078550 000550 000

550 000 000 550جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس اإلفتراضیة 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333880 00080 000

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

80 000 000 80جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 100 0001 140 00040 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 100 0001 140 00040 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 10457 00060 0003 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل 10566 00069 0003 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة 14445 00055 00010 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل 14554 00047 000-7 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 16065 00066 0001 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس 16155 00056 0001 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة 16241 00043 0002 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة 17341 00043 0002 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان 17445 00046 0001 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة 17745 00046 0001 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة 17944 00045 0001 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف 18039 00041 0002 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 18146 00048 0002 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 18248 00050 0002 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة 18333 00035 0002 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر 18439 00040 0001 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت 30633 00035 0002 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 30735 00036 0001 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 30856 00057 0001 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین 30954 00055 0001 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید 31050 00051 0001 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین 31136 00038 0002 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین 36630 00033 0003 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة 36743 00045 0002 000

1 140 000 000 40جملة البرنامج الفرعي 1 100 000



54 نظـام أمـد

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333710 00010 000

مؤسسات التعلیم العالي 0510 00010 000

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و االعتماد 38610 00010 000

10 000 000 10جملة البرنامج الفرعي

دتعلیم عالي جنوب جملة 4 080 000
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بحث علمي جامعي4البرنـامج

دبحث علمي جامعي جملة
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بحث علمي شمال 5البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333833 000

مؤسسات البحث 0433 000

المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد 01433 000

33 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333850 000

مؤسسات البحث 0450 000

مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 02750 000

50 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333856 000

مؤسسات البحث 0456 000

مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 02656 000

56 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333846 000

مؤسسات البحث 0446 000
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مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 02546 000

46 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333843 000

مؤسسات البحث 0443 000

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 02843 000

43 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333855 000

مؤسسات البحث 0455 000

المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي 02955 000

55 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مدینة العلوم 7
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

03338103 000

مؤسسات العمل الثقافي 12103 000

مدینة العلوم بتونس 271103 000

103 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للبحث العلمي 8
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033361 020 000

منح لفائدة الجمعیات العلمیة 406308 000

التبادل العلمي والتقني مع الخارج 40730 000
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تنظیم تظاهرات وندوات علمیة 408135 000

منح لطبع المنشورات و المجالت العلمیة 40990 000

جوائز و مكافآت _ جوائز رئاسیة 42045 000

جوائز و مكافآت _ جوائز ومكافآت أخرى 42120 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 722290 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ الهیئة العربیة للطاقة الذریة 72360 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ اإلتحاد العربي لمجالس البحث العلمي 72534 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ اللجنة الدولیة للهندسة البیئیة والبیوتكنولوجیا 7268 000

1 020 000 جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي شمال  جملة 1 406 000
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بحث علمي جنوب6البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333860 000

مؤسسات البحث 0460 000

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 02260 000

60 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333738 000

مؤسسات البحث 0438 000

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 00238 000

38 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333745 000

مؤسسات البحث 0445 000

مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة 00145 000

45 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333825 000

مؤسسات البحث 0425 000
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الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 02325 000

25 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة 5
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333722 000

مؤسسات البحث 0422 000

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة 01022 000

22 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333820 000

مؤسسات البحث 0420 000

مركز البحث في المیكرو إلكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي بسوسة 03320 000

20 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333820 000

مؤسسات البحث 0420 000

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 03220 000

20 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

قصر العلوم 9
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333839 000

مؤسسات العمل الثقافي 1239 000
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قصر العلوم بالمنستیر 27239 000

39 000 جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي جنوب جملة 269 000
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برنامج الخدمات الجامعیة7البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033372 167 0002 300 000133 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 102 167 0002 300 000133 000

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس 0012 167 0002 300 000133 000

2 300 000 000 133جملة البرنامج الفرعي 2 167 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033373 882 0004 000 000118 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 103 882 0004 000 000118 000

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة 0023 882 0004 000 000118 000

4 000 000 000 118جملة البرنامج الفرعي 3 882 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033373 977 0004 100 000123 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 103 977 0004 100 000123 000

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس 0033 977 0004 100 000123 000

4 100 000 000 123جملة البرنامج الفرعي 3 977 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

خدمات جامعیة أخرى 4
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336183 487 000218 687 00035 200 000

المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة _ المنح الجامعیة المسندة داخل الجمهوریة 001148 000 000157 000 0009 000 000
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المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة _ المنح الجامعیة المسندة بالخارج 00229 628 00037 173 0007 545 000

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

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

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

005140 00020 000-120 000

المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة _ إعانات لفائدة الطلبة المعوزین 006400 0001 125 000725 000

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

المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة_المنح المسندة في إطار التبادل الطالبي 00950 00050 000

المنح و القروض واإلعانات الجامعیة_منحة اإلندماج في الحیاة الجامعیة 01018 000 00018 000 000

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

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

تدخالت المصالح بالخارج حسب البرامج  0333930 00030 000

تدخالت دار تونس بباریس 00330 00030 000

218 717 000 000 200 35جملة البرنامج الفرعي 183 517 000

دبرنامج الخدمات الجامعیة جملة 229 117 000
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القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزیة  1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336770 000770 000

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

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 236145 000165 00020 000

جوائز و مكافآت _ جوائز رئاسیة 4205 0005 000

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

منظمات ذات صبغة عامة _ األكادمیة الدولیة للقانون الدستوري 67120 000-20 000

منظمات ذات صبغة عامة _ منظمات عالمیة أخرئ 70025 00025 000

770 000 000 770جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الحساب الخوارزمي 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333740 00040 000

مؤسسات التعلیم العالي 0540 00040 000

مركز الحساب الخوارزمي 10040 00040 000

40 000 000 40جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز النشر الجامعي 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333720 00020 000

مؤسسات العمل الثقافي 1220 00020 000

مركز النشر الجامعي 20220 00020 000

20 000 000 20جملة البرنامج الفرعي

دالقیادة و المساندة جملة 830 000
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دالجملة  العامة 244 902 000
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توزیع المباشرین بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

المصالح المركزیة البرنامج الفرعي :

2019 تقدیرات الـرتبـة

1 رئیس أو مدیر دیوان

6 ملحق بالدیوان

7جملة البرنامج الفرعي

7القیادة و المساندة جملة

7الجملة  العامة
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توزیع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

القیادة و المساندةالبرنـامج :

المصالح المركزیة البرنامج الفرعي :

الرتبة الجدیدة المدة بالشهرالرتبة الحالیة العــدد

33 مهندس عاممهندس رئیس

143 مهندس رئیسمهندس أول

33 محلل مركزيمحلل أول

33 محلل عاممحلل رئیس

113 مهندس رئیسمحلل مركزي

43 محللواضع برامج

13 مكتبي مساعدمعاون مكتبي

103 مكتبي أو موثقمكتبي مساعد

153 حافظ مكتبات أو توثیقمكتبي أول

153 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیقحافظ مكتبات أو توثیق

23 حافظ عام للمكتبات أو التوثیقحافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

13 مختزن مكتباتعون إستقبال مكتبات
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13 معماري عاممعماري رئیس

603 أستاذ أول ممیزأستاذ تعلیم أول فوق الرتبة

23 أستاذ تعلیم فوق الرتبةأستاذ التعلیم الثانوي

13 أستاذ أول للتعلیم الثانويأستاذ تعلیم ثانوي مبرز درجة استثنائیة

403 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیةأستاذ أول ممیز

13 أستاذ ممیز درجة استثنائیةأستاذ ممیز

3093 أستاذ محاضر  التعلیم العاليأستاذ مساعد  التعلیم العالي

2743 أستاذ التعلیم العاليأستاذ محاضر  التعلیم العالي

7333 أستاذ مساعد  التعلیم العاليمساعد  التعلیم العالي

13 مستشار صحفي رئیسمستشار صحفي

13 مستشار صحفيكاتب صحفي

23 أخّصائي نفساني رئیسأخّصائي نفساني أول

43 أخّصائي نفساني أولأخّصائي نفساني

253 استاذ تكنولوجيمحاضر تكنولوجي

2003 محاضر تكنولوجيتكنولوجي

143 أستاذ مبّرز أول ممیزأستاذ مبّرز أّول

233 أستاذ مبّرز أّولأستاذ مبّرز

953 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیةأستاذ مبّرز أول ممیز
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83 فني سامي رئیس للصحة العمومیةفني سامي أول للصحة العمومیة

43 فني سامي أول للصحة العمومیةفني سامي رئیس للصحة العمومیة

23 متصرف عام في الوثائق و األرشیفمتصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

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

53 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

63 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

63 تقنيمساعد تقني

123 مساعد تقنيعون تقني

233 تقني رئیستقني أول

563 تقني أولتقني

13 أستاذ أولأستاذ

2123 أستاذ أول ممیزأستاذ أول فوق الرتبة

73 أستاذ أول فوق الرتبةأستاذ أول

133 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلميمتصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

63 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلميمتصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

113 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلميملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

13 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلميكاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

173 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلميمساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
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143 مساعد تطبیق وبحث رئیس فوق الرتبة للتعلیم العالي والمساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

333 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلميمساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

706 2جملة البرنامج الفرعي

706 2القیادة و المساندة جملة

706 2الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 175 272 3تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب

71

2019توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

تعلیم عالي شمالالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  1 488 159

جامعة الزیتونةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

44 511

3سلك العملة 

1 2عامل صنف 

1 6عامل صنف 

1 8عامل صنف 
3سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ التعلیم العالي

1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

1 مساعد  التعلیم العالي
2السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

8جملة البرنامج الفرعي

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

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

52 008

21سلك العملة 

4 2عامل صنف 

3 5عامل صنف 

4 6عامل صنف 
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1 7عامل صنف 

4 8عامل صنف 

4 9عامل صنف 

1 10عامل صنف 
2سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 

1 مكتبي

1 معاون مكتبي
2سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

1 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
36سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

8 أستاذ التعلیم العالي

5 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

15 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

8 مساعد  التعلیم العالي
2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 مساعد تقني

1 تقني رئیس
10السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

5 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

73جملة البرنامج الفرعي

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

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

215 465

3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

3 مهندس رئیس
29سلك العملة 

9 2عامل صنف 

2 6عامل صنف 

1 7عامل صنف 
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5 8عامل صنف 

2 9عامل صنف 

10 10عامل صنف 
1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 

1 محلل مركزي
2سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 

1 مكتبي أو موثق

1 حافظ مكتبات أو توثیق
2سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

2 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
47سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

24 أستاذ التعلیم العالي

3 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

11 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

9 مساعد  التعلیم العالي
1سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 

1 أخّصائي نفساني
3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني رئیس

2 تقني
8السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

2 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

99جملة البرنامج الفرعي

جامعة قرطاجالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

789 231

26سلك العملة 
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10 2عامل صنف 

4 5عامل صنف 

3 6عامل صنف 

4 7عامل صنف 

2 9عامل صنف 

3 10عامل صنف 
1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 

1 حافظ مكتبات أو توثیق
2سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

2 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
41سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

15 أستاذ التعلیم العالي

1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

19 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

6 مساعد  التعلیم العالي
2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 مساعد تقني

1 تقني رئیس
8السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

7 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

1 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

81جملة البرنامج الفرعي

جامعة منوبةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

386 944

16سلك العملة 

1 4عامل صنف 

1 5عامل صنف 

4 2عامل صنف 

1 6عامل صنف 
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5 7عامل صنف 

3 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 
1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

1 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
23سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

10 أستاذ التعلیم العالي

1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

6 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

6 مساعد  التعلیم العالي
1سلك المدرسین المبرزین 

1 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة
4السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

45جملة البرنامج الفرعي

306جملة البرنامج
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تعلیم عالي وسط البرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  242 563

جامعة سوسةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

119 211

14سلك العملة 

3 2عامل صنف 

2 7عامل صنف 

2 8عامل صنف 

3 9عامل صنف 

1 10عامل صنف 

3 6عامل صنف 
2سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

2 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
17سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

2 أستاذ التعلیم العالي

1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

8 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

6 مساعد  التعلیم العالي
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني
4السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

2 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

38جملة البرنامج الفرعي

جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

43 116

21سلك العملة 
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1 3عامل صنف 

1 7عامل صنف 

5 2عامل صنف 

1 5عامل صنف 

3 6عامل صنف 

2 8عامل صنف 

4 9عامل صنف 

4 10عامل صنف 
1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 

1 محلل
1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 

1 حافظ مكتبات أو توثیق
1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
9سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

2 أستاذ التعلیم العالي

5 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

2 مساعد  التعلیم العالي
4السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

3 تقني أول

1 مساعد تقني
3السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

1 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

41جملة البرنامج الفرعي

جامعة القیروانالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

45 916

11سلك العملة 
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1 4عامل صنف 

2 6عامل صنف 

2 1عامل صنف 

2 2عامل صنف 

1 5عامل صنف 

1 8عامل صنف 

2 10عامل صنف 
2سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

1 أستاذ أول ممیز
2سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ التعلیم العالي

1 مساعد  التعلیم العالي

15جملة البرنامج الفرعي

جامعة جندوبةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

34 320

4سلك العملة 

4 2عامل صنف 
1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
5سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ التعلیم العالي

3 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

1 مساعد  التعلیم العالي
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني أول
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

12جملة البرنامج الفرعي
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برامج أخرى للتعلیم العاليالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة
1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ التعلیم العالي

1جملة البرنامج الفرعي

107جملة البرنامج
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تعلیم عالي جنوبالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  645 518

جامعة صفاقسالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

72 402

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

1 مهندس أول
15سلك العملة 

5 2عامل صنف 

6 6عامل صنف 

1 9عامل صنف 

1 10عامل صنف 

1 5عامل صنف 

1 7عامل صنف 
3سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 

1 محلل رئیس

2 محلل مركزي
1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
22سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

9 أستاذ التعلیم العالي

2 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

9 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

2 مساعد  التعلیم العالي
1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

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

2 تقني رئیس
10السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

7 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

2 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

2 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

57جملة البرنامج الفرعي

جامعة قابسالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

214 860

5سلك العملة 

1 4عامل صنف 

3 2عامل صنف 

1 7عامل صنف 
7سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

7 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
4سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 

3 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

17جملة البرنامج الفرعي

جامعة قفصةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

21 219

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

1 مهندس أول
1سلك العملة 

1 2عامل صنف 
1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

2 تقني
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 



82 نظـام أمـد

1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

6جملة البرنامج الفرعي

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

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

337 037

11سلك العملة 

6 2عامل صنف 

1 7عامل صنف 

2 8عامل صنف 

2 9عامل صنف 
2سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 

2 حافظ مكتبات أو توثیق
1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

1 أستاذ أول ممیز
3سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

3 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
6سلك المدرسین التكنولوجیین 

1 استاذ تكنولوجي

3 محاضر تكنولوجي

2 تكنولوجي
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 مساعد تقني
3السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

1 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

28جملة البرنامج الفرعي

108جملة البرنامج
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بحث علمي شمال البرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  105 135

المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

15 468

2سلك العملة 

1 10عامل صنف 

1 2عامل صنف 
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني

3جملة البرنامج الفرعي

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریةالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة
1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

1جملة البرنامج الفرعي

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

39 417

3سلك العملة 

1 1عامل صنف 

1 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 
2سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

1 أستاذ التعلیم العالي
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
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1 تقني أول
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

7جملة البرنامج الفرعي

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

29 301

1سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي 

1 أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي
1سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 

1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

2جملة البرنامج الفرعي

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

6 615

1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 

1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

2جملة البرنامج الفرعي

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

14 334

2سلك العملة 

1 5عامل صنف 

1 8عامل صنف 
1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ التعلیم العالي
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3جملة البرنامج الفرعي

18جملة البرنامج
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بحث علمي جنوبالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  16 506

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقنيالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

16 506

1سلك العملة 

1 8عامل صنف 
1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 

1 حافظ مكتبات أو توثیق
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

3جملة البرنامج الفرعي

3جملة البرنامج
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برنامج الخدمات الجامعیةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  988 306

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

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

567 909

103سلك العملة 

5 1عامل صنف 

9 2عامل صنف 

2 3عامل صنف 

3 4عامل صنف 

10 5عامل صنف 

21 6عامل صنف 

5 7عامل صنف 

14 8عامل صنف 

20 9عامل صنف 

14 10عامل صنف 
3السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

3 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة
10السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

7 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

116جملة البرنامج الفرعي

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

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

271 889

55سلك العملة 

4 1عامل صنف 

10 2عامل صنف 
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1 3عامل صنف 

3 5عامل صنف 

7 6عامل صنف 

3 7عامل صنف 

10 8عامل صنف 

10 9عامل صنف 

7 10عامل صنف 
1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

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

1 مساعد تقني
3السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

2 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

60جملة البرنامج الفرعي

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

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

148 508

29سلك العملة 

1 4عامل صنف 

1 1عامل صنف 

3 5عامل صنف 

4 6عامل صنف 

2 7عامل صنف 

4 8عامل صنف 

5 9عامل صنف 

3 10عامل صنف 

6 2عامل صنف 
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

30جملة البرنامج الفرعي
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خدمات جامعیة أخرىالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة
1سلك العملة 

1 8عامل صنف 
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

2جملة البرنامج الفرعي

208جملة البرنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  124 942

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

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

115 643

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

1 مهندس مساعد
11سلك العملة 

1 4عامل صنف 

1 5عامل صنف 

1 6عامل صنف 

2 2عامل صنف 

4 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 

1 10عامل صنف 
1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 

1 مكتبي
1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

1 أستاذ أول ممیز
4سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ التعلیم العالي

2 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

1 مساعد  التعلیم العالي
7سلك المدرسین التكنولوجیین 

3 تكنولوجي

4 محاضر تكنولوجي
3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني رئیس

1 تقني أول

1 تقني
8السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
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3 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

36جملة البرنامج الفرعي

مركز الحساب الخوارزميالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

2 945

1سلك العملة 

1 6عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

مركز النشر الجامعيالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

6 354

1سلك العملة 

1 2عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

38جملة البرنامج

الجملة  العامة

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

788

3 611 129

العـدد : 
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حسب األسالك و الرتب

92

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

تعلیم عالي شمالالبرنـامج :

جامعة الزیتونةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة 
1 رتب مختلفة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس

54 سلك العملة 
4 1عامل صنف 
16 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
10 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 

1 سلك األعوان الوقتیین 
1 1عون وقتي صنف  أ

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل

6 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
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2 مكتبي مساعد
2 حافظ مكتبات أو توثیق
2 مكتبي أو موثق

7 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
2 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
5 أستاذ أول ممیز

103 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
9 مساعد  التعلیم العالي
37 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
40 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
17 أستاذ التعلیم العالي

1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني أول

4 سلك المدرسین المبرزین 
2 أستاذ مبّرز أول ممیز
1 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة
1 أستاذ مبّرز أول

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

9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني
5 تقني أول
3 تقني

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

43 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
2 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
12 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
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6 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

238جملة البرنامج الفرعي

جامعة تونس البرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

2 أسالك مختلفة 
2 رتب مختلفة

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

450 سلك العملة 
23 1عامل صنف 
140 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
42 4عامل صنف 
75 5عامل صنف 
58 6عامل صنف 
52 7عامل صنف 
24 8عامل صنف 
23 9عامل صنف 
9 10عامل صنف 

56 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
3 معاون مكتبي
10 مكتبي مساعد
1 مختزن مكتبات
22 حافظ مكتبات أو توثیق
19 مكتبي أو موثق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

93 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
8 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
6 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
79 أستاذ أول ممیز

1 - سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة 
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1 أستاذ المدارس اإلبتدائیة

972 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
451 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
86 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
338 مساعد  التعلیم العالي
97 أستاذ التعلیم العالي

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

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

2 سلك المدرسین التكنولوجیین 
2 تكنولوجي

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

75 سلك المدرسین المبرزین 
7 أستاذ مبّرز أّول
10 أستاذ مبّرز
56 أستاذ مبّرز أول ممیز
2 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

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

49 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 مساعد تقني
4 عون تقني
4 تقني رئیس
16 تقني أول
22 تقني

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

282 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
9 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
21 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
49 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
73 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
96 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
28 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

2 سلك إطارات التنشیط التربوي االجتماعي 
2 أستاذ أول ممیز للشباب والطفولة

19 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
11 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

074 2جملة البرنامج الفرعي

جامعة تونس المنارالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

3 أسالك مختلفة 
3 رتب مختلفة

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

12 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
10 مهندس رئیس
2 مهندس أول

622 سلك العملة 
24 1عامل صنف 
252 2عامل صنف 
13 3عامل صنف 
18 4عامل صنف 



97 نظـام أمـد

87 5عامل صنف 
101 6عامل صنف 
51 7عامل صنف 
32 8عامل صنف 
22 9عامل صنف 
22 10عامل صنف 

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

48 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
3 معاون مكتبي
6 مكتبي مساعد
3 مختزن مكتبات
13 حافظ مكتبات أو توثیق
21 مكتبي أو موثق
2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

147 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
16 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
1 أستاذ أول للتعلیم الثانوي
15 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
115 أستاذ أول ممیز

1 198 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
591 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
142 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
220 مساعد  التعلیم العالي
245 أستاذ التعلیم العالي

4 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
4 ممرض أول للصحة العمومیة

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
1 مستشار صحفي

5 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
2 أخّصائي نفساني أول
3 أخّصائي نفساني
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1 سلك الموظفین المدنیین للتعلیم العالي العسكري 
1 أستاذ التعلیم العالي العسكري

6 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 محاضر تكنولوجي
5 تكنولوجي

34 سلك المدرسین المبرزین 
1 أستاذ مبّرز أّول
2 أستاذ مبّرز
20 أستاذ مبّرز أول ممیز
11 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

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

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

60 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
7 مساعد تقني
3 عون تقني
4 تقني رئیس
24 تقني أول
22 تقني

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

2 سلك األساتذة األولین 
2 أستاذ أول

281 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
40 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
76 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
58 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
77 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
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23 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

81 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
30 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
20 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
11 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
20 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

601 2جملة البرنامج الفرعي

جامعة قرطاجالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

5 أسالك مختلفة 
5 رتب مختلفة

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة 
1 أستاذ التعلیم العالي العسكري

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف
1 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة

24 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
7 مهندس رئیس
17 مهندس أول

555 سلك العملة 
1 مساعد للتعلیم العالي الفالحي
52 1عامل صنف 
231 2عامل صنف 
10 3عامل صنف 
32 4عامل صنف 
80 5عامل صنف 
69 6عامل صنف 
36 7عامل صنف 
24 8عامل صنف 
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12 9عامل صنف 
8 10عامل صنف 

9 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
3 محلل
1 محلل رئیس
1 محلل مركزي
1 تقني مخبراإلعالمّیة
3 واضع برامج

47 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
4 موثق مساعد
23 حافظ مكتبات أو توثیق
19 مكتبي أو موثق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

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

214 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
35 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
3 أستاذ التعلیم الثانوي
2 أستاذ أول للتعلیم الثانوي
7 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

167 أستاذ أول ممیز

2 - سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة 
1 معّلم تطبیق
1 أستاذ المدارس اإلبتدائیة

1 588 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
903 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
108 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
412 مساعد  التعلیم العالي
165 أستاذ التعلیم العالي

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
1 مستشار صحفي
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6 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
3 أخّصائي نفساني أول
3 أخّصائي نفساني

6 المتعاقدون 
5 مساعد متعاون
1 أستاذ مساعد متعاون

13 سلك المدرسین التكنولوجیین 
13 تكنولوجي

78 سلك المدرسین المبرزین 
16 أستاذ مبّرز
56 أستاذ مبّرز أول ممیز
6 أستاذ مبّرز أول

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

7 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
6 فني سامي أول للصحة العمومیة
1 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

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

109 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
6 مساعد تقني
4 عون تقني
12 تقني رئیس
57 تقني أول
30 تقني

87 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة 
86 أستاذ أول فوق الرتبة
1 أستاذ

5 سلك األساتذة األولین 
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5 أستاذ أول

426 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
18 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
44 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
77 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
116 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
108 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
45 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
18 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

287 3جملة البرنامج الفرعي

جامعة منوبةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 ملحق إدارة
1 متصرف مساعد لمجلس النواب

9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
1 مهندس عام
6 مهندس أول

384 سلك العملة 
14 1عامل صنف 
165 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
23 4عامل صنف 
65 5عامل صنف 
52 6عامل صنف 
33 7عامل صنف 
21 8عامل صنف 
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6 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 

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

46 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 معاون مكتبي
11 مكتبي
8 مكتبي مساعد
25 حافظ مكتبات أو توثیق

97 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
7 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
1 أستاذ أول للتعلیم الثانوي
10 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
79 أستاذ أول ممیز

792 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
407 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
58 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
246 مساعد  التعلیم العالي
81 أستاذ التعلیم العالي

2 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
2 ممرض  رئیس للصحة العمومیة

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
1 كاتب صحفي

4 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
3 أخّصائي نفساني أول
1 أخّصائي نفساني

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

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 تكنولوجي
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26 سلك المدرسین المبرزین 
1 أستاذ مبّرز
23 أستاذ مبّرز أول ممیز
2 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

2 سلك منشطي ریاض األطفال 
2 منشط تطبیق ریاض األطفال

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

56 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
6 مساعد تقني
6 عون تقني
6 تقني رئیس
23 تقني أول
15 تقني

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

1 سلك األساتذة األولین 
1 أستاذ أول

216 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
15 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
13 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
52 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
38 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
72 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
19 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

10 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
1 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث رئیس فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي
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693 1جملة البرنامج الفرعي

893 9تعلیم عالي شمال جملة
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تعلیم عالي وسط البرنـامج :

جامعة سوسةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة 
1 رتب مختلفة

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف
1 كاتب تصرف
2 متصرف مساعد لمجلس النواب

9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
4 مهندس رئیس
1 مهندس عام
4 مهندس أول

400 سلك العملة 
32 1عامل صنف 
182 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
18 4عامل صنف 
45 5عامل صنف 
44 6عامل صنف 
23 7عامل صنف 
27 8عامل صنف 
21 9عامل صنف 
6 10عامل صنف 

5 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
3 محلل
1 محلل أول
1 محلل مركزي

32 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 معاون مكتبي
13 مكتبي
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1 مكتبي مساعد
15 حافظ مكتبات أو توثیق
2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1 سلك أعوان وزارة المالیة 
1 متفقد مركزي للمصالح المالیة

146 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
10 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
1 أستاذ التعلیم الثانوي
3 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
21 أستاذ مبرز أول ممیز
111 أستاذ أول ممیز

1 000 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
486 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
77 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
371 مساعد  التعلیم العالي
66 أستاذ التعلیم العالي

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

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

10 سلك المدرسین التكنولوجیین 
2 محاضر تكنولوجي
8 تكنولوجي

12 سلك المدرسین المبرزین 
12 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

3 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
3 فني سامي أول للصحة العمومیة

4 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
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58 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
7 عون تقني
8 تقني رئیس
25 تقني أول
18 تقني

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

1 سلك األساتذة األولین 
1 أستاذ أول للتعلیم  الفني

1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة 
1 متصرف مستشار للتربیة

269 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
8 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
23 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
71 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
76 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
66 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
20 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

33 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
8 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
22 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

059 2جملة البرنامج الفرعي

جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

2 أسالك مختلفة 
2 رتب مختلفة

12 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
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5 متصرف
3 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 راقن مساعد
2 كاتب تصرف

13 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
4 مهندس رئیس
9 مهندس أول

402 سلك العملة 
25 1عامل صنف 
149 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
21 4عامل صنف 
62 5عامل صنف 
55 6عامل صنف 
19 7عامل صنف 
15 8عامل صنف 
33 9عامل صنف 
18 10عامل صنف 

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

37 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
12 مكتبي
4 مكتبي مساعد
1 مختزن مكتبات
20 حافظ مكتبات أو توثیق

108 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
14 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
9 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
85 أستاذ أول ممیز

797 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
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434 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
71 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
188 مساعد  التعلیم العالي
104 أستاذ التعلیم العالي

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

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

3 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 محاضر تكنولوجي
2 تكنولوجي

36 سلك المدرسین المبرزین 
4 أستاذ مبّرز
28 أستاذ مبّرز أول ممیز
4 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

16 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
7 فني سامي أول للصحة العمومیة
9 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

75 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني
5 عون تقني
2 تقني رئیس
42 تقني أول
25 تقني

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

244 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
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27 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
47 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
61 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
85 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
20 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

104 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
39 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
31 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 محضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
24 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

921 1جملة البرنامج الفرعي

جامعة القیروانالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

49 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف
20 ملحق إدارة
12 مستكتب إدارة
15 كاتب تصرف

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
4 مهندس أول

267 سلك العملة 
39 1عامل صنف 
98 2عامل صنف 
8 3عامل صنف 
31 4عامل صنف 
41 5عامل صنف 
23 6عامل صنف 
7 7عامل صنف 
10 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
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6 10عامل صنف 

10 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
6 محلل
4 واضع برامج

19 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
5 مكتبي
6 مكتبي مساعد
1 مختزن مكتبات
7 حافظ مكتبات أو توثیق

54 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
6 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
1 أستاذ أول للتعلیم الثانوي
4 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
43 أستاذ أول ممیز

1 - سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة 
1 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة

471 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
253 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
10 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
205 مساعد  التعلیم العالي
3 أستاذ التعلیم العالي

3 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 ممرض الصحة العمومیة
1 ممرض أول للصحة العمومیة

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

1 المتعاقدون 
1 مساعد متعاون

30 سلك المدرسین المبرزین 
4 أستاذ مبّرز
5 أستاذ مبّرز أول ممیز
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3 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة
18 أستاذ مبّرز أول

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

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

57 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 مساعد تقني
3 عون تقني
29 تقني أول
23 تقني

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

1 سلك األساتذة األولین 
1 أستاذ أول

173 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
15 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
43 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
14 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
50 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
35 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
15 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

232 1جملة البرنامج الفرعي

جامعة جندوبةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة
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3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
3 متصرف

7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
1 مهندس عام
3 مهندس أول

295 سلك العملة 
48 1عامل صنف 
126 2عامل صنف 
13 3عامل صنف 
19 4عامل صنف 
52 5عامل صنف 
24 6عامل صنف 
7 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 

6 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
2 محلل مركزي
3 واضع برامج

18 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
6 مكتبي
3 مكتبي مساعد
9 حافظ مكتبات أو توثیق

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
1 رئیس أشغال مخبر

45 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
4 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
8 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
33 أستاذ أول ممیز

310 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
129 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
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14 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
163 مساعد  التعلیم العالي
4 أستاذ التعلیم العالي

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

2 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
2 مستشار المصالح العمومیة

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

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

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

51 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 مساعد تقني
3 عون تقني
1 تقني رئیس
25 تقني أول
20 تقني

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

232 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
14 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
49 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
44 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
69 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
35 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي



116 نظـام أمـد

19 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

046 1جملة البرنامج الفرعي

برامج أخرى للتعلیم العاليالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس

9 سلك العملة 
6 5عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل رئیس

2 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
2 أستاذ التعلیم العالي

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 تقني رئیس

60 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
13 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
16 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
14 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
13 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

75جملة البرنامج الفرعي
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333 6تعلیم عالي وسط  جملة
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تعلیم عالي جنوبالبرنـامج :

جامعة صفاقسالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة

34 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
9 مهندس رئیس
3 مهندس عام
21 مهندس أول
1 مهندس أشغال

578 سلك العملة 
25 1عامل صنف 
258 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
20 4عامل صنف 
85 5عامل صنف 
65 6عامل صنف 
35 7عامل صنف 
37 8عامل صنف 
29 9عامل صنف 
19 10عامل صنف 

20 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
7 محلل
1 محلل رئیس
9 محلل مركزي
2 واضع برامج
1 محلل عام

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

1 سلك أعوان وزارة المالیة 
1 متفقد مركزي للمصالح المالیة

228 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
13 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
1 أستاذ التعلیم الثانوي
24 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
1 أستاذ ممیز درجة استثنائیة

188 أستاذ أول ممیز
1 أستاذ ممیز

1 705 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
878 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
197 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
380 مساعد  التعلیم العالي
250 أستاذ التعلیم العالي

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

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

3 سلك الموظفین المدنیین للتعلیم العالي العسكري 
2 أستاذ التعلیم العالي العسكري
1 أستاذ مساعد للتعلیم العالي العسكري

4 سلك المدرسین التكنولوجیین 
4 تكنولوجي

25 سلك المدرسین المبرزین 
8 أستاذ مبّرز
3 أستاذ مبّرز أول ممیز
5 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة
9 أستاذ مبّرز أول
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14 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
10 فني سامي أول للصحة العمومیة
4 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

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

75 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
12 مساعد تقني
7 عون تقني
2 تقني رئیس
26 تقني أول
28 تقني

52 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة 
50 أستاذ أول فوق الرتبة
2 أستاذ

1 سلك األساتذة األولین 
1 أستاذ أول

332 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
9 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
23 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
59 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
137 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
74 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
20 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
10 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

114 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
47 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
25 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 مساعد تطبیق وبحث رئیس فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
34 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

248 3جملة البرنامج الفرعي
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جامعة قابسالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف
5 مستكتب إدارة

14 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس مساعد
4 مهندس رئیس
9 مهندس أول

319 سلك العملة 
21 1عامل صنف 
178 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
26 4عامل صنف 
44 5عامل صنف 
22 6عامل صنف 
9 7عامل صنف 
11 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 

9 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
6 محلل
3 واضع برامج

26 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
13 مكتبي
4 مكتبي مساعد
7 حافظ مكتبات أو توثیق
2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1 سلك أعضاءالتفقد البیداغوجي للتربیة 
1 متفقد التعلیم اإلبتدائي

101 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
14 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
1 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
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7 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
79 أستاذ أول ممیز

1 - سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة 
1 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة

759 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
449 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
40 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
245 مساعد  التعلیم العالي
25 أستاذ التعلیم العالي

3 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
3 أخّصائي نفساني

4 سلك المدرسین التكنولوجیین 
4 تكنولوجي

33 سلك المدرسین المبرزین 
6 أستاذ مبّرز
21 أستاذ مبّرز أول ممیز
6 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

10 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
7 متصّرف في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

78 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 مساعد تقني
2 عون تقني
3 تقني رئیس
39 تقني أول
31 تقني

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

165 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
20 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
38 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
29 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
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48 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
24 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

59 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
13 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
34 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

648 1جملة البرنامج الفرعي

جامعة قفصةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 مستكتب إدارة

8 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
4 مهندس رئیس
4 مهندس أول

186 سلك العملة 
23 1عامل صنف 
100 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
9 4عامل صنف 
33 5عامل صنف 
14 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 10عامل صنف 

9 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
3 محلل
2 محلل مركزي
4 واضع برامج

12 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
5 مكتبي
2 مكتبي مساعد
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5 حافظ مكتبات أو توثیق

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
1 رئیس أشغال مخبر

2 سلك أعضاءالتفقد البیداغوجي للتربیة 
2 متفّقد أّول للتعلیم الثانوي

57 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
9 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
4 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
44 أستاذ أول ممیز

394 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
260 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
17 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
116 مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ التعلیم العالي

1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني أول

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 محاضر تكنولوجي

34 سلك المدرسین المبرزین 
15 أستاذ مبّرز
17 أستاذ مبّرز أول ممیز
2 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة

14 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
5 متصّرف في الوثائق و األرشیف
6 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

53 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني
2 عون تقني
19 تقني أول
31 تقني
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30 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة 
30 أستاذ أول فوق الرتبة

129 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
3 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
10 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
40 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
18 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
32 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
18 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

970جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

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

17 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
6 مهندس رئیس
11 مهندس أول

633 سلك العملة 
42 1عامل صنف 
320 2عامل صنف 
12 3عامل صنف 
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37 4عامل صنف 
88 5عامل صنف 
57 6عامل صنف 
37 7عامل صنف 
17 8عامل صنف 
13 9عامل صنف 
10 10عامل صنف 

2 سلك األعوان الوقتیین 
1 3عون وقتي صنف أ
1 عون وقتي صنف ب

16 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
3 محلل
1 محلل رئیس
1 محلل مركزي
11 واضع برامج

41 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
14 مكتبي
12 مكتبي مساعد
13 حافظ مكتبات أو توثیق
2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
1 مهندس معماري رئیس

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
1 رئیس أشغال مخبر

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

151 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
25 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
2 أستاذ أول للتعلیم الثانوي
6 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
1 أستاذ ممیز درجة استثنائیة

116 أستاذ أول ممیز
1 أستاذ ممیز
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1 - سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة 
1 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة

105 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
61 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
27 مساعد  التعلیم العالي
16 أستاذ التعلیم العالي

2 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 ممرض أول للصحة العمومیة

1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني أول

1 763 سلك المدرسین التكنولوجیین 
40 استاذ تكنولوجي
416 محاضر تكنولوجي

1 307 تكنولوجي

20 سلك المدرسین المبرزین 
17 أستاذ مبّرز
2 أستاذ مبّرز أول ممیز
1 أستاذ مبّرز أول

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

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

251 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
25 مساعد تقني
27 عون تقني
23 تقني رئیس
71 تقني أول
105 تقني
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44 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة 
44 أستاذ أول فوق الرتبة

6 سلك األساتذة األولین 
6 أستاذ أول

355 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
9 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
12 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
64 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
79 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
104 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
50 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
34 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

135 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
19 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
30 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
20 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
66 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

570 3جملة البرنامج الفرعي

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتمادالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
1 مهندس عام

3 سلك العملة 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل رئیس

1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
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1 أستاذ التعلیم العالي

6 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

14جملة البرنامج الفرعي

450 9تعلیم عالي جنوب جملة
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جملة البرنامج الفرعي

بحث علمي جامعي جملة
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بحث علمي شمال البرنـامج :

المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

10 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
8 مهندس أول

16 سلك العملة 
2 1عامل صنف 
7 2عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

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

42 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
3 مساعد  التعلیم العالي
29 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
5 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
5 أستاذ التعلیم العالي

12 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 عون تقني
6 تقني رئیس
3 تقني أول
2 تقني

12 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
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2 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

98جملة البرنامج الفرعي

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف

21 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
15 مهندس رئیس
6 مهندس أول

35 سلك العملة 
2 1عامل صنف 
15 2عامل صنف 
5 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 

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

77 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
52 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
16 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
2 مساعد  التعلیم العالي
7 أستاذ التعلیم العالي

1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض أول للصحة العمومیة

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
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1 مستشار المصالح العمومیة

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

1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
1 فني سامي أول للصحة العمومیة

24 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
4 مساعد تقني
2 عون تقني
6 تقني رئیس
7 تقني أول
5 تقني

17 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

181جملة البرنامج الفرعي

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 كاتب راقن

21 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
17 مهندس رئیس
4 مهندس أول

28 سلك العملة 
2 1عامل صنف 
18 2عامل صنف 
5 4عامل صنف 
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1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 10عامل صنف 

3 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي
1 مكتبي مساعد
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

54 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
37 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
5 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
4 مساعد  التعلیم العالي
8 أستاذ التعلیم العالي

34 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 مساعد تقني
4 تقني رئیس
16 تقني أول
11 تقني

19 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

5 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
5 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

165جملة البرنامج الفرعي

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه البرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف
1 كاتب تصرف
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18 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
6 مهندس رئیس
10 مهندس أول
2 مهندس أشغال

40 سلك العملة 
1 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
15 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
1 رئیس أشغال مخبر

85 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
52 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
15 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
8 مساعد  التعلیم العالي
10 أستاذ التعلیم العالي

10 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي 
6 مساعد للتعلیم العالي الفالحي
2 أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي
2 أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي

18 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 مساعد تقني
1 عون تقني
2 تقني رئیس
7 تقني أول
6 تقني
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20 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
2 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

12 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
3 محضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 مساعد تطبیق وبحث رئیس فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

207جملة البرنامج الفرعي

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

18 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
3 مهندس عام
11 مهندس أول
1 مهندس أشغال

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

3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
2 محلل
1 محلل رئیس

51 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
28 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
10 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
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1 مساعد  التعلیم العالي
12 أستاذ التعلیم العالي

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 تكنولوجي

19 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
4 مساعد تقني
3 عون تقني
1 تقني رئیس
7 تقني أول
4 تقني

19 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
4 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
13 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

14 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
4 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 محضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

144جملة البرنامج الفرعي

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة 
1 رتب مختلفة

26 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
19 مهندس رئیس
7 مهندس أول

29 سلك العملة 
2 1عامل صنف 
9 2عامل صنف 
6 3عامل صنف 
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10 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 9عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل

2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 مكتبي مساعد

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
1 رئیس أشغال مخبر

38 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
24 مساعد  التعلیم العالي
10 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
4 أستاذ التعلیم العالي

28 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 مساعد تقني
5 عون تقني
15 تقني رئیس
6 تقني أول

21 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

9 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
2 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 محضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

156جملة البرنامج الفرعي

برامج أخرى للبحث العلميالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
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3 مهندس رئیس
3 مهندس أول

7 سلك العملة 
2 1عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
1 رئیس أشغال مخبر

4 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
4 أستاذ التعلیم العالي

6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 تقني أول
3 تقني

31 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
4 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
10 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

55جملة البرنامج الفرعي

006 1بحث علمي شمال  جملة



140 نظـام أمـد

بحث علمي جنوبالبرنـامج :

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقنيالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
1 مهندس عام
1 مهندس أول

15 سلك العملة 
2 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
1 محلل مركزي

9 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 مكتبي مساعد
1 حافظ مكتبات أو توثیق
1 مكتبي أو موثق
5 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1 سلك أعوان المخابر التابعین لوزارة التربیةوالتعلیم العالي 
1 تقني مخبر

8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 تقني رئیس
2 تقني أول
3 تقني

7 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
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1 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

48جملة البرنامج الفرعي

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

11 سلك العملة 
3 1عامل صنف 
3 4عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل

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

1 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ التعلیم الثانوي

20 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
4 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
15 مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ التعلیم العالي

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 تقني

15 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
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50جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

6 سلك العملة 
5 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 

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

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

4 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

29جملة البرنامج الفرعي

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف أّول

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس أول

12 سلك العملة 
6 1عامل صنف 
4 3عامل صنف 
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1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 

15 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
9 مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
3 أستاذ التعلیم العالي

9 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

2 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
1 محضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

42جملة البرنامج الفرعي

مركز البحث في الرقمیات بصفاقسالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
1 مهندس أول

9 سلك العملة 
3 1عامل صنف 
4 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 

14 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
8 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
2 مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ التعلیم العالي

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
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1 تقني أول

7 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
2 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

33جملة البرنامج الفرعي

الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحثالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 سلك العملة 
1 6عامل صنف 

4 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

5جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

207بحث علمي جنوب جملة



145 نظـام أمـد

برنامج الخدمات الجامعیةالبرنـامج :

دیوان الخدمات الجامعیة للشمالالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف
2 مستكتب إدارة

9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
1 مهندس عام
6 مهندس أول

2 182 سلك العملة 
243 1عامل صنف 
323 2عامل صنف 
58 3عامل صنف 
183 4عامل صنف 
332 5عامل صنف 
462 6عامل صنف 
186 7عامل صنف 
188 8عامل صنف 
116 9عامل صنف 
91 10عامل صنف 

2 سلك األعوان الوقتیین 
2 عون وقتي صنف ج

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
1 محلل رئیس

7 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 مكتبي
2 مكتبي مساعد
3 حافظ مكتبات أو توثیق

33 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
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3 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
2 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
5 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
23 أستاذ أول ممیز

9 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
8 ممرض أول للصحة العمومیة

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
1 كاتب صحفي

1 سلك أعوان وزارة الثقافة 
1 كاتب ثقافي

1 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 
1 متصرف رئیس للصحة العمومیة

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

53 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
2 فني سامي للصحة العمومیة
34 فني سامي أول للصحة العمومیة
17 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

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

61 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
9 مساعد تقني
21 عون تقني
2 تقني رئیس
8 تقني أول
21 تقني

1 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة 
1 أستاذ أول فوق الرتبة
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456 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
9 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
34 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
65 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
134 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
110 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
67 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
36 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

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

830 2جملة البرنامج الفرعي

دیوان الخدمات الجامعیة للوسطالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

4 أسالك مختلفة 
4 رتب مختلفة

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

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
3 مهندس أول

1 162 سلك العملة 
117 1عامل صنف 
355 2عامل صنف 
43 3عامل صنف 
51 4عامل صنف 
132 5عامل صنف 
220 6عامل صنف 
86 7عامل صنف 
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82 8عامل صنف 
47 9عامل صنف 
29 10عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل مركزي
1 واضع برامج

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي

19 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
8 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
11 أستاذ أول ممیز

2 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 ممرض أول للصحة العمومیة

1 سلك أعوان وزارة الثقافة 
1 مستشار ثقافي

4 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
3 أخّصائي نفساني أول
1 أخّصائي نفساني

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 تكنولوجي

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

23 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
3 فني سامي للصحة العمومیة
12 فني سامي أول للصحة العمومیة
8 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

3 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
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30 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 مساعد تقني
9 عون تقني
1 تقني رئیس
11 تقني أول
6 تقني

193 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
12 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
39 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
36 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
56 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
31 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
19 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

455 1جملة البرنامج الفرعي

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوبالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف
1 مستشار ثقافي رئیس
1 كاتب تصرف

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

1 002 سلك العملة 
87 1عامل صنف 
326 2عامل صنف 
12 3عامل صنف 
87 4عامل صنف 
145 5عامل صنف 
169 6عامل صنف 
63 7عامل صنف 
50 8عامل صنف 
35 9عامل صنف 
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28 10عامل صنف 

1 سلك األعوان الوقتیین 
1 عون وقتي صنف ب

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل رئیس

2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي مساعد
1 حافظ مكتبات أو توثیق

1 سلك أعوان وزارة المالیة 
1 متفقد رئیس للمصالح المالیة

15 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
3 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
11 أستاذ أول ممیز

4 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض الصحة العمومیة
3 ممرض أول للصحة العمومیة

1 سلك أعوان وزارة الثقافة 
1 مستشار ثقافي

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

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

25 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
1 فني سامي للصحة العمومیة
20 فني سامي أول للصحة العمومیة
4 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

4 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
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36 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 مساعد تقني
14 عون تقني
1 تقني رئیس
11 تقني أول
7 تقني

172 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
14 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
36 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
37 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
49 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
15 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
21 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

278 1جملة البرنامج الفرعي

خدمات جامعیة أخرىالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

14 سلك العملة 
1 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
6 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل

2 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
2 أستاذ أول ممیز

1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
1 أستاذ التعلیم العالي

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
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1 تقني أول

27 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
4 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

47جملة البرنامج الفرعي

610 5برنامج الخدمات الجامعیة جملة
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

المصالح المركزیة البرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

5 أسالك مختلفة 
5 رتب مختلفة

2 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة 
2 مراقب عام للمصالح العمومیة

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
3 متصرف
1 كاتب راقن
1 ملحق إدارة

33 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
14 مهندس رئیس
5 مهندس عام
14 مهندس أول

236 سلك العملة 
22 1عامل صنف 
57 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
14 4عامل صنف 
50 5عامل صنف 
32 6عامل صنف 
26 7عامل صنف 
16 8عامل صنف 
11 9عامل صنف 
4 10عامل صنف 

13 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
5 محلل
3 محلل رئیس
3 محلل مركزي
1 واضع برامج
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1 محلل عام

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

6 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
5 مهندس معماري رئیس
1 مهندس معماري عام

9 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
7 أستاذ التعلیم الثانوي
1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
1 أستاذ أول ممیز

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

20 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
5 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
3 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
7 مساعد  التعلیم العالي
5 أستاذ التعلیم العالي

1 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي 
1 كاتب محكمة

1 سلك أعضاءالمحكمة اإلداریة 
1 مستشار المحكمة اإلداریة

110 المتعاقدون 
65 مساعد متعاون
34 أستاذ مساعد متعاون
7 أستاذ محاضر  متعاون
4 أستاذ تعلیم عالي متعاون

2 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 استاذ تكنولوجي
1 تكنولوجي

3 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
3 مستشار المصالح العمومیة
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16 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
2 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
8 متصّرف في الوثائق و األرشیف
4 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

70 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
4 مساعد تقني
10 عون تقني
12 تقني رئیس
22 تقني أول
22 تقني

7 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة 
7 أستاذ

293 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
10 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
39 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
73 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
68 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
69 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
20 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
14 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

5 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
5 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

841جملة البرنامج الفرعي

مركز الحساب الخوارزميالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

12 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
6 مهندس رئیس
3 مهندس عام
3 مهندس أول

20 سلك العملة 
1 1عامل صنف 
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10 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي

1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
1 أستاذ التعلیم العالي

14 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني
11 تقني أول
2 تقني

10 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
7 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

58جملة البرنامج الفرعي

مركز النشر الجامعيالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس

16 سلك العملة 
1 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
6 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
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1 سلك األعوان الوقتیین 
1 عون وقتي صنف ب

1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
1 أستاذ التعلیم العالي

4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 عون تقني
2 تقني

15 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

38جملة البرنامج الفرعي

937القیادة و المساندة جملة

436 33الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

منح المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

158

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

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019

2767500077307000322080002376500012874700032208000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

760004450005300010500062600053000 مؤسسات البحث

272730003879000021823000132400007930300021823000 مؤسسات التعلیم العالي

3000003800000010142000104000004870000010142000 مؤسسات الخدمات الجامعیة

260007200019000020000118000190000 مؤسسات العمل الثقافي

1778600040970001145000630000225130001145000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

574800029240002950004080009080000295000 مؤسسات البحث

5183000347000800000800005610000800000 مؤسسات التعلیم العالي

685500082600050000142000782300050000 مؤسسات العمل الثقافي

000 353 00033 260 000151 395 00024 353 00033 404 00081 461 45الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

159

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

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

760004450005300010500062600053000مؤسسات البحث 

272730003879000021823000132400007930300021823000مؤسسات التعلیم العالي 

3000003800000010142000104000004870000010142000مؤسسات الخدمات الجامعیة 

260007200019000020000118000190000مؤسسات العمل الثقافي 

000 208 00032 747 000128 765 00023 208 00032 307 00077 675 27الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

160

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

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

760004450005300010500062600053000مؤسسات البحث 

3600052000350004500013300035000 مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة

6000331000130003800037500013000 المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني

34000620005000220001180005000 مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة

272730003879000021823000132400007930300021823000مؤسسات التعلیم العالي 

120000017240004350005500003474000435000 جامعة قفصة

90000017800004950006500003330000495000 جامعة القیروان

15000004000000165300097500064750001653000 جامعة المنستیر

200000350000144000180000730000144000 جامعة الزیتونة

215000042000005493000125000076000005493000 جامعة تونس المنار

280000026800001433000137000068500001433000 جامعة تونس

3500000478000026360002287000105670002636000 جامعة قرطاج



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

161

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

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

200000021100002060000115500052650002060000 جامعة سوسة

350000045900002455000150000095900002455000 جامعة صفاقس

20050002400000143400086900052740001434000 جامعة منوبة

125000010500006000004040002704000600000 جامعة جندوبة

235000033000009450008000006450000945000 جامعة قابس

10000500000900004000055000090000  مركز الحساب الخوارزمي

27000035000016000060000680000160000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس

25000034500011000069000664000110000  المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل

180000155000800005500039000080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة

12000018000010000047000347000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل

280000225000300006600057100030000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس

148000250000950005600045400095000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

162

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

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

170000260000700004300047300070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة

150000355000750004300054800075000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة

11000022600010000046000382000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان

120000180000750004600034600075000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة

17000017000011500045000385000115000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة

203000190000700004100043400070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف

100000175000400004800032300040000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان

224000183000750005000045700075000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة

180000160000700003500037500070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة

3500018500010000040000260000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر

165000215000900003500041500090000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت

165000197000500003600039800050000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

163

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

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

50000140000600005700024700060000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي

100000160000800005500031500080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین

50000200000650005100030100065000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید

500009000010000038000178000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین

50000130000700003300021300070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین

160000185000700004500039000070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة

30300020000060000563000 القریة اللغویة

10500022000010000335000 الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد

3000003800000010142000104000004870000010142000مؤسسات الخدمات الجامعیة 

1700001740000050790002300000198700005079000 دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس

570001045000026710004000000145070002671000 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة

730001015000023920004100000143230002392000 دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس



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

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

260007200019000020000118000190000مؤسسات العمل الثقافي 

260007200019000020000118000190000 مركز النشر الجامعي

000 208 00032 747 000128 765 00023 208 00032 307 00077 675 27الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
تعلیم عالي شمال

1

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة الزیتونةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

200000350000144000180000730000144000 مؤسسات التعلیم العالي 

200000350000144000180000730000144000 جامعة الزیتونة

144 000 730 000 180 000 144 000 350 000 200 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة تونس البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة تونس البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

280000026800001433000137000068500001433000 مؤسسات التعلیم العالي 

280000026800001433000137000068500001433000 جامعة تونس

1 433 000 6 850 000 1 370 000 1 433 000 2 680 000 2 800 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة تونس المنارالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

215000042000005493000125000076000005493000 مؤسسات التعلیم العالي 

215000042000005493000125000076000005493000 جامعة تونس المنار

5 493 000 7 600 000 1 250 000 5 493 000 4 200 000 2 150 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة قرطاجالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدینار

3500000478000026360002287000105670002636000 مؤسسات التعلیم العالي 

3500000478000026360002287000105670002636000 جامعة قرطاج

2 636 000 10 567 000 2 287 000 2 636 000 4 780 000 3 500 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة منوبةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

20050002400000143400086900052740001434000 مؤسسات التعلیم العالي 

20050002400000143400086900052740001434000 جامعة منوبة

1 434 000 5 274 000 869 000 1 434 000 2 400 000 2 005 000 5 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

11 140 000 31 021 000 5 956 000 11 140 000 14 410 000 10 655 000 1 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
تعلیم عالي وسط 

2

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة سوسةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

200000021100002060000115500052650002060000 مؤسسات التعلیم العالي 

200000021100002060000115500052650002060000 جامعة سوسة

2 060 000 5 265 000 1 155 000 2 060 000 2 110 000 2 000 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

15000004000000165300097500064750001653000 مؤسسات التعلیم العالي 

15000004000000165300097500064750001653000 جامعة المنستیر

1 653 000 6 475 000 975 000 1 653 000 4 000 000 1 500 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة القیروانالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

90000017800004950006500003330000495000 مؤسسات التعلیم العالي 

90000017800004950006500003330000495000 جامعة القیروان

495 000 3 330 000 650 000 495 000 1 780 000 900 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة جندوبةالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدینار

125000010500006000004040002704000600000 مؤسسات التعلیم العالي 

125000010500006000004040002704000600000 جامعة جندوبة

600 000 2 704 000 404 000 600 000 1 050 000 1 250 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

برامج أخرى للتعلیم العاليالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

30300020000060000563000 مؤسسات التعلیم العالي 

30300020000060000563000 القریة اللغویة

563 000 60 000 200 000 303 000 5 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

4 808 000 18 337 000 3 244 000 4 808 000 9 140 000 5 953 000 2 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
تعلیم عالي جنوب

3

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة صفاقسالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

350000045900002455000150000095900002455000 مؤسسات التعلیم العالي 

350000045900002455000150000095900002455000 جامعة صفاقس

2 455 000 9 590 000 1 500 000 2 455 000 4 590 000 3 500 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة قابسالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

174

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة قابسالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

235000033000009450008000006450000945000 مؤسسات التعلیم العالي 

235000033000009450008000006450000945000 جامعة قابس

945 000 6 450 000 800 000 945 000 3 300 000 2 350 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة قفصةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

120000017240004350005500003474000435000 مؤسسات التعلیم العالي 

120000017240004350005500003474000435000 جامعة قفصة

435 000 3 474 000 550 000 435 000 1 724 000 1 200 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

350000049060001950000114000095460001950000 مؤسسات التعلیم العالي 

27000035000016000060000680000160000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس

25000034500011000069000664000110000  المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل

180000155000800005500039000080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة

12000018000010000047000347000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل

280000225000300006600057100030000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس

148000250000950005600045400095000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس

170000260000700004300047300070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة

150000355000750004300054800075000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

11000022600010000046000382000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان

120000180000750004600034600075000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة

17000017000011500045000385000115000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة

203000190000700004100043400070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف

100000175000400004800032300040000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان

224000183000750005000045700075000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة

180000160000700003500037500070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة

3500018500010000040000260000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر

165000215000900003500041500090000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

165000197000500003600039800050000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة

50000140000600005700024700060000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي

100000160000800005500031500080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین

50000200000650005100030100065000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید

500009000010000038000178000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین

50000130000700003300021300070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین

160000185000700004500039000070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة

1 950 000 9 546 000 1 140 000 1 950 000 4 906 000 3 500 000 5 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

178

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتمادالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدینار

10500022000010000335000 مؤسسات التعلیم العالي 

10500022000010000335000 الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد

335 000 10 000 220 000 105 000 6 جملة البرنامج الفرعي 

5 785 000 29 395 000 4 000 000 5 785 000 14 740 000 10 655 000 3 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

179

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
بحث علمي جنوب

6

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقنيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

6000331000130003800037500013000 مؤسسات البحث 

6000331000130003800037500013000 المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني

13 000 375 000 38 000 13 000 331 000 6 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

180

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

3600052000350004500013300035000 مؤسسات البحث 

3600052000350004500013300035000 مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة

35 000 133 000 45 000 35 000 52 000 36 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

34000620005000220001180005000 مؤسسات البحث 

34000620005000220001180005000 مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة

5 000 118 000 22 000 5 000 62 000 34 000 5 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

181

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

53 000 626 000 105 000 53 000 445 000 76 000 6 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

182

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
برنامج الخدمات الجامعیة

7

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

دیوان الخدمات الجامعیة للشمالالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

1700001740000050790002300000198700005079000 مؤسسات الخدمات الجامعیة 

1700001740000050790002300000198700005079000 دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس

5 079 000 19 870 000 2 300 000 5 079 000 17 400 000 170 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

دیوان الخدمات الجامعیة للوسطالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

183

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

دیوان الخدمات الجامعیة للوسطالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

570001045000026710004000000145070002671000 مؤسسات الخدمات الجامعیة 

570001045000026710004000000145070002671000 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة

2 671 000 14 507 000 4 000 000 2 671 000 10 450 000 57 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوبالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

730001015000023920004100000143230002392000 مؤسسات الخدمات الجامعیة 

730001015000023920004100000143230002392000 دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس

2 392 000 14 323 000 4 100 000 2 392 000 10 150 000 73 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

184

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

10 142 000 48 700 000 10 400 000 10 142 000 38 000 000 300 000 7 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

185

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
القیادة و المساندة

9

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز الحساب الخوارزميالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

10000500000900004000055000090000 مؤسسات التعلیم العالي 

10000500000900004000055000090000  مركز الحساب الخوارزمي

90 000 550 000 40 000 90 000 500 000 10 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز النشر الجامعيالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

186

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز النشر الجامعيالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

260007200019000020000118000190000 مؤسسات العمل الثقافي 

260007200019000020000118000190000 مركز النشر الجامعي

190 000 118 000 20 000 190 000 72 000 26 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

280 000 668 000 60 000 280 000 572 000 36 000 9 جملة البرنامج 

000 208 32الجملة  العامة 128 747 000 23 765 000 32 208 000 77 307 000 27 675 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
187

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

تعلیم عالي شمال
1 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة الزیتونة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 874مؤسسات التعلیم العالي 874 000 144 000 730 000

000 874جامعة الزیتونة 874 000 144 000 730 000

000 1874 جملة البرنامج الفرعي  874 000 144 000 730 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة تونس  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 283 8مؤسسات التعلیم العالي 8 283 000 1 433 000 6 850 000

000 283 8جامعة تونس 8 283 000 1 433 000 6 850 000

000 283 28 جملة البرنامج الفرعي  8 283 000 1 433 000 6 850 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
188

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة تونس المنار البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 093 13مؤسسات التعلیم العالي 13 093 000 5 493 000 7 600 000

000 093 13جامعة تونس المنار 13 093 000 5 493 000 7 600 000

000 093 313 جملة البرنامج الفرعي  13 093 000 5 493 000 7 600 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة قرطاج البرنامج الفرعي  4

جملة المقابیض

000 203 13مؤسسات التعلیم العالي 13 203 000 2 636 000 10 567 000

000 203 13جامعة قرطاج 13 203 000 2 636 000 10 567 000

000 203 413 جملة البرنامج الفرعي  13 203 000 2 636 000 10 567 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
189

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة منوبة البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 708 6مؤسسات التعلیم العالي 6 708 000 1 434 000 5 274 000

000 708 6جامعة منوبة 6 708 000 1 434 000 5 274 000

000 708 56 جملة البرنامج الفرعي  6 708 000 1 434 000 5 274 000

142 161 000 42 161 000 11 140 000 000 021 31جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
190

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

تعلیم عالي وسط 
2 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة سوسة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 325 7مؤسسات التعلیم العالي 7 325 000 2 060 000 5 265 000

000 325 7جامعة سوسة 7 325 000 2 060 000 5 265 000

000 325 17 جملة البرنامج الفرعي  7 325 000 2 060 000 5 265 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة المنستیر البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 128 8مؤسسات التعلیم العالي 8 128 000 1 653 000 6 475 000

000 128 8جامعة المنستیر 8 128 000 1 653 000 6 475 000

000 128 28 جملة البرنامج الفرعي  8 128 000 1 653 000 6 475 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
191

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة القیروان البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 825 3مؤسسات التعلیم العالي 3 825 000 495 000 3 330 000

000 825 3جامعة القیروان 3 825 000 495 000 3 330 000

000 825 33 جملة البرنامج الفرعي  3 825 000 495 000 3 330 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة جندوبة البرنامج الفرعي  4

جملة المقابیض

000 304 3مؤسسات التعلیم العالي 3 304 000 600 000 2 704 000

000 304 3جامعة جندوبة 3 304 000 600 000 2 704 000

000 304 43 جملة البرنامج الفرعي  3 304 000 600 000 2 704 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
192

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
برامج أخرى للتعلیم العالي البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 563مؤسسات التعلیم العالي 563 000 563 000

000 563القریة اللغویة 563 000 563 000

000 5563 جملة البرنامج الفرعي  563 000 563 000

223 145 000 23 145 000 4 808 000 000 337 18جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
193

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

تعلیم عالي جنوب
3 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة صفاقس البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 045 12مؤسسات التعلیم العالي 12 045 000 2 455 000 9 590 000

000 045 12جامعة صفاقس 12 045 000 2 455 000 9 590 000

000 045 112 جملة البرنامج الفرعي  12 045 000 2 455 000 9 590 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة قابس البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 395 7مؤسسات التعلیم العالي 7 395 000 945 000 6 450 000

000 395 7جامعة قابس 7 395 000 945 000 6 450 000

000 395 27 جملة البرنامج الفرعي  7 395 000 945 000 6 450 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
194

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة قفصة البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 909 3مؤسسات التعلیم العالي 3 909 000 435 000 3 474 000

000 909 3جامعة قفصة 3 909 000 435 000 3 474 000

000 909 33 جملة البرنامج الفرعي  3 909 000 435 000 3 474 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
195

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 496 11مؤسسات التعلیم العالي 11 496 000 1 950 000 9 546 000

000 840المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 840 000 160 000 680 000

000 774 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل 774 000 110 000 664 000

000 470المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة 470 000 80 000 390 000

000 447المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل 447 000 100 000 347 000

000 601المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 601 000 30 000 571 000

000 549المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس 549 000 95 000 454 000

000 543المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة 543 000 70 000 473 000

000 623المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة 623 000 75 000 548 000

000 482المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان 482 000 100 000 382 000

000 421المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة 421 000 75 000 346 000

000 500المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة 500 000 115 000 385 000

000 504المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف 504 000 70 000 434 000

000 363المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 363 000 40 000 323 000

000 532المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 532 000 75 000 457 000

000 445المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة 445 000 70 000 375 000

000 360المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر 360 000 100 000 260 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
196

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 505المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت 505 000 90 000 415 000

000 448المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 448 000 50 000 398 000

000 307المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 307 000 60 000 247 000

000 395المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین 395 000 80 000 315 000

000 366المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید 366 000 65 000 301 000

000 278المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین 278 000 100 000 178 000

000 283المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین 283 000 70 000 213 000

000 460المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة 460 000 70 000 390 000

000 496 511 جملة البرنامج الفرعي  11 496 000 1 950 000 9 546 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد البرنامج الفرعي  6

جملة المقابیض

000 335مؤسسات التعلیم العالي 335 000 335 000

000 335الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 335 000 335 000

000 6335 جملة البرنامج الفرعي  335 000 335 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
197

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

335 180 000 35 180 000 5 785 000 000 395 29جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
198

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

بحث علمي جنوب
6 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 388مؤسسات البحث 388 000 13 000 375 000

000 388المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 388 000 13 000 375 000

000 2388 جملة البرنامج الفرعي  388 000 13 000 375 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 168مؤسسات البحث 168 000 35 000 133 000

000 168مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة 168 000 35 000 133 000

000 3168 جملة البرنامج الفرعي  168 000 35 000 133 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
199

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 123مؤسسات البحث 123 000 5 000 118 000

000 123مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة 123 000 5 000 118 000

000 5123 جملة البرنامج الفرعي  123 000 5 000 118 000

6679 000 679 000 53 000 000 626جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
200

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

برنامج الخدمات الجامعیة
7 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
دیوان الخدمات الجامعیة للشمال البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 949 24مؤسسات الخدمات الجامعیة 24 949 000 5 079 000 19 870 000

000 949 24دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس 24 949 000 5 079 000 19 870 000

000 949 124 جملة البرنامج الفرعي  24 949 000 5 079 000 19 870 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
دیوان الخدمات الجامعیة للوسط البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 178 17مؤسسات الخدمات الجامعیة 17 178 000 2 671 000 14 507 000

000 178 17دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة 17 178 000 2 671 000 14 507 000

000 178 217 جملة البرنامج الفرعي  17 178 000 2 671 000 14 507 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
201

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 715 16مؤسسات الخدمات الجامعیة 16 715 000 2 392 000 14 323 000

000 715 16دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس 16 715 000 2 392 000 14 323 000

000 715 316 جملة البرنامج الفرعي  16 715 000 2 392 000 14 323 000

758 842 000 58 842 000 10 142 000 000 700 48جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
202

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019

القیادة و المساندة
9 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
مركز الحساب الخوارزمي البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 640مؤسسات التعلیم العالي 640 000 90 000 550 000

000 640 مركز الحساب الخوارزمي 640 000 90 000 550 000

000 2640 جملة البرنامج الفرعي  640 000 90 000 550 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
مركز النشر الجامعي البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 308مؤسسات العمل الثقافي 308 000 190 000 118 000

000 308مركز النشر الجامعي 308 000 190 000 118 000

000 3308 جملة البرنامج الفرعي  308 000 190 000 118 000

9948 000 948 000 280 000 000 668جملة البرنامج 

000 955 000160 955 000160 208 00032 747 128الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

203

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

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

574800029240002950004080009080000295000مؤسسات البحث 

5183000347000800000800005610000800000مؤسسات التعلیم العالي 

685500082600050000142000782300050000مؤسسات العمل الثقافي 

000 145 0001 513 00022 000630 145 0001 097 0004 786 17الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

204

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

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

574800029240002950004080009080000295000مؤسسات البحث 

800018000033000221000 المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد

4580000376000120000600005016000120000 المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة

1030000760003000025000113100030000 الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي

7000338000150004600039100015000 مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

8000272000250005600033600025000 مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

5000412000250005000046700025000 مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

6000500000300004300054900030000 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

500027200055000332000 المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي

46000250000300002000031600030000  مركز البحث في االعالمیة و الملتیمیدیا و المعالجة الرقمیة
للمعطیات بالقطب التكنولوجي بصفاقس

53000248000200002000032100020000  مركز البحث في المیكرو الكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب
التكنولوجي بسوسة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

205

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

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

5183000347000800000800005610000800000مؤسسات التعلیم العالي 

5183000347000800000800005610000800000 جامعة تونس االفتراضیة

685500082600050000142000782300050000مؤسسات العمل الثقافي 

57550004110001030006269000 مدینة  العلوم  بتونس

11000004150005000039000155400050000 قصر العلوم بالمنستیر

000 145 0001 513 00022 000630 145 0001 097 0004 786 17الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

206

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
تعلیم عالي جنوب

3

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة تونس اإلفتراضیةالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدینار

5183000347000800000800005610000800000 مؤسسات التعلیم العالي 

5183000347000800000800005610000800000 جامعة تونس االفتراضیة

800 000 5 610 000 80 000 800 000 347 000 5 183 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

800 000 5 610 000 80 000 800 000 347 000 5 183 000 3 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

207

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
بحث علمي شمال 

5

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

800018000033000221000 مؤسسات البحث 

800018000033000221000 المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد

221 000 33 000 180 000 8 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

208

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

5000412000250005000046700025000 مؤسسات البحث 

5000412000250005000046700025000 مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

25 000 467 000 50 000 25 000 412 000 5 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

8000272000250005600033600025000 مؤسسات البحث 

8000272000250005600033600025000 مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

25 000 336 000 56 000 25 000 272 000 8 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

209

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه البرنامج الفرعي   4
بحساب الدینار

7000338000150004600039100015000 مؤسسات البحث 

7000338000150004600039100015000 مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

15 000 391 000 46 000 15 000 338 000 7 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

6000500000300004300054900030000 مؤسسات البحث 

6000500000300004300054900030000 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

30 000 549 000 43 000 30 000 500 000 6 000 5 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

210

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدینار

500027200055000332000 مؤسسات البحث 

500027200055000332000 المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي

332 000 55 000 272 000 5 000 6 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مدینة العلومالبرنامج الفرعي   7
بحساب الدینار

57550004110001030006269000 مؤسسات العمل الثقافي 

57550004110001030006269000 مدینة  العلوم  بتونس

6 269 000 103 000 411 000 5 755 000 7 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

211

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

95 000 8 565 000 386 000 95 000 2 385 000 5 794 000 5 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

212

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
بحث علمي جنوب

6

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

4580000376000120000600005016000120000 مؤسسات البحث 

4580000376000120000600005016000120000 المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة

120 000 5 016 000 60 000 120 000 376 000 4 580 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

213

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحثالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدینار

1030000760003000025000113100030000 مؤسسات البحث 

1030000760003000025000113100030000 الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي

30 000 1 131 000 25 000 30 000 76 000 1 030 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسةالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدینار

53000248000200002000032100020000 مؤسسات البحث 

53000248000200002000032100020000  مركز البحث في المیكرو الكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب
التكنولوجي بسوسة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

214

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

20 000 321 000 20 000 20 000 248 000 53 000 6 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز البحث في الرقمیات بصفاقسالبرنامج الفرعي   7
بحساب الدینار

46000250000300002000031600030000 مؤسسات البحث 

46000250000300002000031600030000  مركز البحث في االعالمیة و الملتیمیدیا و المعالجة الرقمیة
للمعطیات بالقطب التكنولوجي بصفاقس

30 000 316 000 20 000 30 000 250 000 46 000 7 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

قصر العلومالبرنامج الفرعي   9
بحساب الدینار

11000004150005000039000155400050000 مؤسسات العمل الثقافي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

215

26 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2019
 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

قصر العلومالبرنامج الفرعي   9
بحساب الدینار

11000004150005000039000155400050000 قصر العلوم بالمنستیر

50 000 1 554 000 39 000 50 000 415 000 1 100 000 9 جملة البرنامج الفرعي 

250 000 8 338 000 164 000 250 000 1 365 000 6 809 000 6 جملة البرنامج 
000 145 1الجملة  العامة 22 513 000 630 000 1 145 000 4 097 000 17 786 000



نظـام أمـد
216

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

تعلیم عالي جنوب
3 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

جامعة تونس اإلفتراضیة البرنامج الفرعي  4

جملة المقابیض

000 410 6مؤسسات التعلیم العالي 6 410 000 800 000 5 610 000

000 410 6جامعة تونس االفتراضیة 6 410 000 800 000 5 610 000

000 410 46 جملة البرنامج الفرعي  6 410 000 800 000 5 610 000

36 410 000 6 410 000 800 000 000 610 5جملة البرنامج 



نظـام أمـد
217

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

بحث علمي شمال 
5 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 221مؤسسات البحث 221 000 221 000

000 221المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد 221 000 221 000

000 1221 جملة البرنامج الفرعي  221 000 221 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 492مؤسسات البحث 492 000 25 000 467 000

000 492مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 492 000 25 000 467 000

000 2492 جملة البرنامج الفرعي  492 000 25 000 467 000



نظـام أمـد
218

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 361مؤسسات البحث 361 000 25 000 336 000

000 361مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 361 000 25 000 336 000

000 3361 جملة البرنامج الفرعي  361 000 25 000 336 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  البرنامج الفرعي  4

جملة المقابیض

000 406مؤسسات البحث 406 000 15 000 391 000

000 406مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 406 000 15 000 391 000

000 4406 جملة البرنامج الفرعي  406 000 15 000 391 000



نظـام أمـد
219

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 579مؤسسات البحث 579 000 30 000 549 000

000 579مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 579 000 30 000 549 000

000 5579 جملة البرنامج الفرعي  579 000 30 000 549 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي البرنامج الفرعي  6

جملة المقابیض

000 332مؤسسات البحث 332 000 332 000

000 332المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي 332 000 332 000

000 6332 جملة البرنامج الفرعي  332 000 332 000



نظـام أمـد
220

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مدینة العلوم البرنامج الفرعي  7

جملة المقابیض

000 269 6مؤسسات العمل الثقافي 6 269 000 6 269 000

000 269 6مدینة  العلوم  بتونس 6 269 000 6 269 000

000 269 76 جملة البرنامج الفرعي  6 269 000 6 269 000

58 660 000 8 660 000 95 000 000 565 8جملة البرنامج 



نظـام أمـد
221

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

بحث علمي جنوب
6 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 136 5مؤسسات البحث 5 136 000 120 000 5 016 000

000 136 5المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة 5 136 000 120 000 5 016 000

000 136 15 جملة البرنامج الفرعي  5 136 000 120 000 5 016 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث البرنامج الفرعي  4

جملة المقابیض

000 161 1مؤسسات البحث 1 161 000 30 000 1 131 000

000 161 1الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 1 161 000 30 000 1 131 000

000 161 41 جملة البرنامج الفرعي  1 161 000 30 000 1 131 000



نظـام أمـد
222

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة البرنامج الفرعي  6

جملة المقابیض

000 341مؤسسات البحث 341 000 20 000 321 000

000 341مركز البحث في المیكرو الكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي بسوسة 341 000 20 000 321 000

000 6341 جملة البرنامج الفرعي  341 000 20 000 321 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس البرنامج الفرعي  7

جملة المقابیض

000 346مؤسسات البحث 346 000 30 000 316 000

مركز البحث في االعالمیة و الملتیمیدیا و المعالجة الرقمیة للمعطیات بالقطب
التكنولوجي بصفاقس

346 000 346 000 30 000 316 000

000 7346 جملة البرنامج الفرعي  346 000 30 000 316 000



نظـام أمـد
223

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

قصر العلوم البرنامج الفرعي  9

جملة المقابیض

000 604 1مؤسسات العمل الثقافي 1 604 000 50 000 1 554 000

000 604 1قصر العلوم بالمنستیر 1 604 000 50 000 1 554 000

000 604 91 جملة البرنامج الفرعي  1 604 000 50 000 1 554 000

68 588 000 8 588 000 250 000 000 338 8جملة البرنامج 

000 658 00023 658 00023 145 0001 513 22الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة 

144اإلطارات

2متصرف عام 

2متصرف رئیس 

11متصرف مستشار 

1حافظ رئیس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

7مهندس عام 

12مهندس رئیس 

8مهندس أول 

3تقني رئیس 

1محلل مركزي 

3رئیس مخبر 

1مهندس معماري عام 

3أستاذ التعلیم العالي 

7أستاذ محاضر 

26أستاذ مساعد 

3مساعد 

1طبیب بیطري 

16تقني أول 

1رئیس أشغال مخبر 

1فني سامي أول للصحة 

1م   223



نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

26أستاذ مساعد للتعلیم العالي 

9متصرف للتعلیم العالي و البحث العلمي 

21أعوان المساندة أو التسییر 

7ملحق إدارة 

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشیف 

10تقني 

1كاتب تصرف 

2مساعد تقني 

11أعوان التنفیذ 

15عامل صنف  

56عامل صنف  

176جملة المؤسسة : 

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 

24اإلطارات

2متصرف رئیس 

7متصرف مستشار 

1مهندس رئیس 

6مهندس أول 

2أستاذ التعلیم العالي 

6متصرف 

7أعوان المساندة أو التسییر 

6ملحق إدارة 

1تقني 

11أعوان التنفیذ 

1عون إستقبال 

2م 223



نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

15عامل صنف  

45عامل صنف  

42جملة المؤسسة : 

جامعة تونس االفتراضیة 

103اإلطارات

2متصرف عام 

1حافظ رئیس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

4مهندس رئیس 

2مهندس أول 

2تقني رئیس 

2محلل مركزي 

4أستاذ التعلیم العالي 

15تقني أول 

1محلل 

1مكتبي موثق 

5مساعد تعلیم عالي 

4أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة 

18أستاذ مساعد للتعلیم العالي 

4محاضر تكنولوجي 

4تكنولوجي 

2متصرف رئیس للتعلیم العالي و البحث العلمي 

10متصرف مستشار للتعلیم العالي و البحث العلمي 

14متصرف للتعلیم العالي و البحث العلمي 

3مساعد تطبیق رئیس 

223     3م 



233 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2مساعد تطبیق أول 

1أستاذ أول ممیز درجة إستثنائیة (سلك مشترك) 

1أستاذ أول ممیز درجة إستثنائیة 

1أستاذ أول ممیز (سلك مشترك) 

23أعوان المساندة أو التسییر 

2مكتبي مساعد 

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشیف 

8تقني 

2مساعد تقني 

7ملحق للتعلیم العالي و البحث العلمي 

2كاتب للتعلیم العالي و البحث العلمي 

1مستكتب للتعلیم العالي و البحث العلمي 

50أعوان التنفیذ 

1عون تقني 

12عامل صنف  

212عامل صنف  

42عامل صنف  

59عامل صنف  

69عامل صنف  

75عامل صنف  

86عامل صنف  

93عامل صنف  

101عامل صنف  

176جملة المؤسسة : 

           م 4



نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مدینة  العلوم  بتونس 

154اإلطارات

10متصرف عام 

11متصرف رئیس 

1مستشار المصالح العمومیة 

4مهندس عام 

2مهندس أول 

14تقني رئیس 

2مهندس معماري أول 

1أستاذ التعلیم العالي 

11مساعد 

21متصرف 

3متصرف في الوثائق و األرشیف 

2متصرف رئیس في الوثائق و األرشیف 

18تقني أول 

14تقني رئیس 

4متصرف مستشار في الوثائق و األرشیف 

36مؤطر علمي أول 

35أعوان المساندة أو التسییر 

11ملحق إدارة 

11تقني 

8كاتب تصرف 

5مساعد تقني 

85أعوان التنفیذ 

4مستكتب إدارة 

1م 5  223



نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

15عون تقني 

4عون إستقبال 

123عامل صنف  

22عامل صنف  

38عامل صنف  

412عامل صنف  

513عامل صنف  

64عامل صنف  

274جملة المؤسسة : 

قصر العلوم بالمنستیر 

23اإلطارات

2متصرف رئیس 

1متصرف مستشار 

4مهندس أول 

1أستاذ التعلیم العالي 

12متصرف 

2تقني أول 

1مؤطر علمي أول 

15أعوان المساندة أو التسییر 

1ملحق إدارة 

13تقني 

1كاتب تصرف 

16أعوان التنفیذ 

13عامل صنف  

36عامل صنف  

م 223 6



نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

43عامل صنف  

54عامل صنف  

54جملة المؤسسة : 

722  الجملة العامة : 

223 م 7



  
  
  
  

جداول نفقات 
  التنمیة



  
  
  

  المصالح المركزیة
  
  



نفقات التنمیة لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

26  الباب:

( بحساب الدینار )

000 460 00050 634 45اإلستثمارات المباشرة

400 000550 000

18 513 000

59 940 000

دینارا000 027 64 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

64 547 000

224

8 930 000

1-
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

التعلیم العالي : المصالح المركزیة
26  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

26 037

37 590

400

22 77443 06018 5138 930

22 8607 400

400

450

100

التعهد

41 28751 990

22 8607 400

450

400100

63 62745 63450 46018 5138 93064 14759 390

400400550400550

64 02746 03451 01018 5138 93064 54759 940

 II جملة فرعیة

2019

225

_ 1
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم أو التكلفة

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

226

_261 الباب:

دراسات عامة 0660050

شراء أراضي 066011 300

بناءات إداریة 066031 7001 7002 250

تجهیزات إداریة 066047501 2501 690

البرامج الإلعالمیة 066051 700750750400400

نفقات مختلفة 066083 2101 3506 0502 000

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 0677520 0978 4038 0379 2208 103700

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 0677610 77010 9405 650

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 067775 1004 730

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 067782 9273 9606 3474 1503 960750

إقتناء مباني خاصة بالخدمات الجامعیة 067791 5001 5001 500

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 067808 3208 40010 100

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 067811 5001 5001 850350

البحث العلمي 067822 0002 0005 500

51 26412 36345 63450 46018 5138 930 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

227

_261 الباب:

دراسات عامة 0660050

شراء أراضي 066011 300

بناءات إداریة 066035005002 150

تجهیزات إداریة 06604500940

البرامج الإلعالمیة 06605350400400

نفقات مختلفة 066083 2101 3506 0502 000

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 067751 5978 4033 0978 6708 103700

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 067767 5507 7205 050

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 067775 1004 730

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 067782 9273 9606 3474 1503 960750

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 067801 1001 4007 950

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 067811 000350

البحث العلمي 067825 000

13 67412 36322 77443 06018 5138 930 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

228نظـام أمـد

_261 الباب:

د1000بحساب 
تعلیم عالي شمال1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة الزیتونة 1البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

100المعهد العالي ألصول الدین 11 0204
100 06775جملــة الفصـل
100 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة تونس  2البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

35المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بزغوان 22 0145
15المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتونس 11 0189

50 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100المعهد التحضیري للدراسات األدبیة والعلوم اإلنسانیة بتونس 11 0019
100المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بتونس 11 0020

50المدرسة العلیا للعلوم والتقنیات بتونس 11 0031
100المعهد العالي للتنشیط الثقافي و الشبابي ببئر الباي 13 0051

50المدرسة العلیا للعلوم اإلقتصادیة والتجاریة بتونس 11 0081
100المعهد العالي للتصرف بتونس 11 0092

500 06776جملــة الفصـل
550 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة تونس المنار 3البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

150كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء والطبیعیات 11 0001
150المعهد التحضیري للدراسات األدبیة والعلوم اإلنسانیة بتونس 11 0090

100بناء مكاتب لألساتذة الباحثین 00 0191
100توسیع كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس 11 0192
50المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار 11 0202



229 نظـام أمـد

06775

100توسیع كلیتي الحقوق والعلوم اإلقتصادیة بتونس 11 0203
650 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200كلیة العلوم بتونس 11 0011
100المدرسة الوطنیة للمهندسین بتونس 11 0013

100كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس 11 0025
100كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس 11 0026

100المعهد العالي للتكنولوجیات الطبیة بتونس 11 0033
50المعهد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس 11 0034

50المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار 11 0048
100(المعهد العالي للعلوم االنسانیة بتونس(ابن شرف 11 0090

800 06776جملــة الفصـل
1 450 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قرطاج 4البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

50المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة والتعمیر 11 0065
50المعهد العالي لإلعالمیة و منظومات اإلتصال ببرج السدریة 21 0102

50100المعهد العالي للمحاسبة و التجارة ببنزرت 23 0109
100المدرسة العلیا للسمعي البصري  بقمرت 11 0125

100المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت 23 0138
103500 5973008 4031 5978 1المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت 23 0142

50المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا المتقّدمة ببرج السدریة 21 0165
50المعهد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس 11 0175

1 5978 4031 5977508 103600 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100كلیة العلوم ببنزرت 23 0017
50050050معهد الدراسات التجاریة العلیا بقرطاج 11 0052

500500150المدرسة الوطنیة للتقنیات 11 0056
50المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بماطر 23 0057

000100 0003 3المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بتونس 11 0071
100المعهد التحضیري للدراسات العلمیة والتقنیة بالمرسى 11 0089

4 0004 000550 06776جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

200تجهیز معهد تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة 21 0045
200تجهیز العهد العالي لالعالمیة وتكنولوجیات االتصال ببرج السدریة 21 0051

200تجهیز المعهد العالي للتكنولوجیات المتقدمة  ببرج السدریة 21 0052
100530تجهیز المعهد العالي للمحاسبة وٕادارة المؤسسات ببنزرت 23 0056

000 5003تجهیز المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت 23 0062
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1 2003 530 06777جملــة الفصـل
5 5978 4035 5972 5008 1034 130 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة منوبة 5البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

150توسیع مقر جامعة منوبة 14 0018
150 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

70100المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت 12 0122
70100 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

50كلیة االداب والعلوم اإلنسانیة بمنوبة 14 0036
50المعهد العالي لتكنولوجیات التصمیم بالدندان 14 0058

100 06776جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

200500تجهیز المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت 12 0058
200500 06777جملــة الفصـل
520600 5جملــة البرنامج الفرعي

5 5978 4035 5975 1208 1034 730 1جملــة البرنامج
تعلیم عالي وسط 2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة سوسة 1البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

150المعهد العالي للمالیة و الجبایة بسوسة 51 0112
100المدرسة الوطنیة للمهندسین بسوسة 51 0123
50معهد الدراسات العلیا للتجارة بسوسة 51 0156

150المعهد العالي للتصرف بسوسة 51 0211
450 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

150كلیة الحقوق بسوسة 51 0077
150 06776جملــة الفصـل
600 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة المنستیر 2البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

000100 1كلیة الصیدلة و طب األسنان بالمنستیر 52 0026
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06775

50المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر 52 0099
150المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمهدیة 53 0111

200المعهد العالي لإلعالمیة بالمهدیة 53 0158
30المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالمهدیة 53 0184

120كلیة الطب بالمنستیر 52 0196
50كلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر 52 0198

150المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمهدیة 53 0207
1 000850 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100كلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر 52 0005
170100كلیة العلوم بالمنستیر 52 0018
50كلیة الطب بالمنستیر 52 0050

100المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنستیر 52 0068
50كلیة الصیدلة بالمنستیر 52 0078

170400 06776جملــة الفصـل
1 1701 250 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة القیروان 3البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

800المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالقیروان 41 0139
800المعهد العالي للعلوم و التكنولوجیا بالقصرین 42 0162

50المدرسة الوطنیة للمهندسین  بالقیروان 41 0186
150كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید 43 0194

150توسعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقیروان 41 0213
1 950 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

50المعهد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید 43 0059
100المعهد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان 41 0073

50المعهد العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة بالقیروان 41 0076
50المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالقیروان 41 0083

50المعهد العالي للفنون والحرف بالقیروان 41 0095
300 06776جملــة الفصـل

2 250 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة جندوبة 4البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

200القریة اللغویة بالمهدیة 53 0177
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200 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

75075050المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالكاف 33 0069
75075050 06776جملــة الفصـل
750750250 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

برامج أخرى للتعلیم العالي 5البرنامج الفرعي

نفقات مختلفة 06608

200400دعم استقاللیة الجامعات 00 0013
300200300 2دعم تشغیلیة خریجي التعلیم العالي 00 0015

ضمان جودة التكوین بمؤسسات التعلیم العالیوارساء مبدا االشهاد
واالعتماد

50400 00 0016

2 3004501 100 06608جملــة الفصـل
بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

100بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعلیم العالي 00 0215
100 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200تهیئة  أراضي 00 0004
300صیانة و تعهد مؤسسات التعلیم العالي 00 0037

500 06776جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

LMD400 " دعم التكوین البیداغوجي وارساء نظام " امد 00 0035
400 06777جملــة الفصـل

2 3001 4501 100 5جملــة البرنامج الفرعي
7504 2205 8001 100 2جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة صفاقس 1البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

100المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس 61 0135
50المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس 61 0197

150 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100كلیة األداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس 61 0035
50كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس 61 0040

50كلیة الطب بصفاقس 61 0041
150كلیة العلوم بصفاقس 61 0060

150كلیة الحقوق بصفاقس 61 0070
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500 06776جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100500تجهیز المعهد العالي لإللكترونیك وتقنیات اإلتصال بصفاقس 61 0054
100200تجهیز المعهد العالي لإلعالمیة والملتمیدیا بصفاقس 61 0063

200700 06777جملــة الفصـل
850700 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قابس 2البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

50050المدرسة الوطنیة للمهندسین بقابس 81 0031
200المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بقابس 81 0152

100المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوین 83 0161
000 1المعهد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس 81 0181

50المعهد العالي لالعالمیة بمدنین 82 0182
50العهد العالي لتقنیات المیاه بقابس 81 0195

5001 450 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200المدرسة الوطنیة للمهندسین بقابس 81 0024
200 06776جملــة الفصـل

5001 650 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قفصة 3البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

250بناء مقر جامعة قفصة 71 0013
250 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

50المدرسة الوطنیة للمهندسین بقفصة 71 0178
200المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة 71 0179

50المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقفصة 71 0180
200المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بقفصة 71 0188

100المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة 71 0190
600المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتوزر 72 0193

50توسعة مركز الطب الجامعي بقفصة 71 0216
1 250 06775جملــة الفصـل
1 500 3جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة تونس اإلفتراضیة 4البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر 11 0062
100 06776جملــة الفصـل
100 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

400اقتناء وسائل نقل لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 00 0008
400 06604جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

50المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 32 0072
300المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 34 0086
300المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 34 0201

650 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة 00 0074
100المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف 33 0080

750750150المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 61 0084
50المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 22 0085
67067050المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة 71 0087
38038050المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 32 0088
200المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة 51 0093
000100 0001 1المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 73 0094

50المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان 41 0096
50المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 34 0097

2 8002 800900 06776جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

000 2تجهیزات لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 00 0003
500تشبیك المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 00 0039

2 500 06777جملــة الفصـل
2 8002 8004 450 5جملــة البرنامج الفرعي
2 8003 3008 550700 3جملــة البرنامج

بحث علمي جامعي4البرنامج
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البحث العلمي الجامعي 1البرنامج الفرعي

البحث العلمي 06782

500إقتناء معدات تقنیة وعلمیة للبحث العلمي 00 0005
000 1المجمعات المشتركة للبحث 00 0009

1 500 06782جملــة الفصـل
1 500 1جملــة البرنامج الفرعي
1 500 4جملــة البرنامج

برنامج الخدمات الجامعیة7البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

50دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 11 0028
50 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778

200750 3المبیت الجامعي بسلیانة 34 0041
50المطعم الجامعي بأریانة 12 0050

100المطعم الجامعي براس الطابیة 11 0082
36094036050940150المركب الریاضي بسیدي ثابت 12 0088
300 1المبیت الجامعي الجدید بالكاف 33 0091
637637500المبیت الجامعي ببرج السدریة 21 0108
50توسیع المبیت الجامعي بنابل 21 0111

9979404 1972 800940150 06778جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

100الحي الجامعي بمیتوالفیل 11 0005
2100الحي الجامعي باردو  11 0009

50الحي الجامعي ببن عروس 13 0027
100100 1001 1الحي الجامعي براس الطابیة 11 0033

3100المبیت الجامعي العمران االعلى  11 0034
300المطعم الجامعي بالعمران األعلى 11 0037

200المبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع 12 0048
100المبیت الجامعي بالمروج 13 0050

2300المبیت الجامعي العمران االعلى  11 0115
100الحي الجامعي المروج 13 0119

200المبیت الجامعي الزهور 11 0128
300الحي الجامعي بماطر 23 0143

200المبیت الجامعي البساتین بمنوبة 14 0145
50المطعم الجامعي بقرطاج 11 0154
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06780

100المبیت الجامعي شوقي بالمنزه السابع 12 0156
1100المبیت الجامعي العمران األعلى  11 0157

200المبیت الجامعي الیاسمین 11 0158
200المبیت الجامعي ابن زهر بمنوبة 14 0159

200الحي الجامعي فطومة بورقیبة بمیتوال فیل 42 0162
300الحي الجامعي ببالریجیا 32 0166
150المبیت الجامعي بسبیطلة 42 0168

صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة
للشمال

400 00 0169

100(المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بتونس(حسین بوزیان 11 0174
1 1001 1003 950 06780جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781

420تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 00 0009
1070تجهیز المطعم الجامعي بسیدي ثابت 12 0012

43070 06781جملــة الفصـل
2 0979405 2977 230940220 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

100دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة 51 0027
100 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778

100المبیت الجامعي البساتین بالمنستیر 52 0064
36094036050940150المركب الریاضي بسوسة 51 0089

500500500توسیع مطعم الحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر 52 0096
100بناء مطعم الحي الجامعي صبرة بالقیروان 41 0097
50توسیع المبیت الجامعي سقانص بالمنستیر 52 0112

860940860800940150 06778جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

200الحي الجامعي الغزالي بسوسة 51 0012
50المبیت الجامعي الریاض بسوسة 51 0018

50الحي الجامعي عقبة ابن نافع بالقیروان 41 0021
200المبیت الجامعي سهلول بسوسة 51 0134
100المبیت الجامعي صبرة بالقیروان 41 0144

50الحي الجامعي ابن الجزار بالقیروان 41 0152
صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة

للوسط
300 00 0170

950 06780جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781
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06781

200تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 00 0008
70280تجهیز المطعم الجامعي بسوسة 51 0013

270280 06781جملــة الفصـل
8609408602 120940430 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778

50المركز الثقافي الجامعي بصفاقس 61 0057
5027050المطعم الجامعي بجربة 82 0074

36094036050940150المركب الریاضي بصفاقس 61 0090
100بناء مطعم المعهد العالي لتكنولوجیا الطاقة بقفصة 71 0102

140300 1406602001 6601بناء مبیت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس 61 0103
50توسعة المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس 61 0104

50المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والشبابي بقفصة 71 0110
1 0702 0801 2905502 080450 06778جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

150الحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس 61 0138
200المبیت الجامعي ابن سرح بقابس 81 0140

200المطعم الجامعي حي المنارة بقابس 81 0153
200الحي الجامعي عمر بن الخطاب بقابس 81 0163

100ربط مؤسسات الخدمات الجامعیة بالجنوب بالغاز الطبیعي 00 0165
صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة

للجنوب
300 00 0171

1 150 06780جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781

300تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 00 0010
300 06781جملــة الفصـل

1 0702 0801 2902 0002 080450 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

خدمات جامعیة أخرى 4البرنامج الفرعي

نفقات مختلفة 06608

460400500300دعم االنشطة الطالبیة وتطویر الخدمات الجامعیة المسداة للطالب 00 0017
460400500300 06608جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

300300ترمیم وتوسیع دار الطلبة بباریس 99 0002
500حمایة المؤسسات الجامعیة و مراكز اإلیواء 00 0003

200التشجیع على استعمال الطاقات المتجددة 00 0053
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06780

400اشغال صیانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعیة 00 0117
500تهیئة المالعب والفضاءات الریاضیة بالمؤسسات الجامعیة 00 0167

3001 900 06780جملــة الفصـل
7602 300500300 4جملــة البرنامج الفرعي

4 0273 9608 20713 6504 4601 400 7جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المصالح المركزیة  1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

50دراسات مختلفة 00 0001
50 06600جملــة الفصـل

شراء أراضي 06601

300 1إقتناء أراضي 00 0001
1 300 06601جملــة الفصـل

بناءات إداریة 06603

400 1اعتمادات الدراسات 00 0001
500500100تهیئات بمقر الوزارة 11 0006

100تهیئة فرع مقر الوزارة بنهج الساحل 11 0023
5005001 600 06603جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604

500340إقتناء وسائل نقل 00 0001
200إقتناء تجهیزات مختلفة لإلدارة المركزیة 11 0004

500540 06604جملــة الفصـل
البرامج الإلعالمیة 06605

تركیز منظومة إعالمیة لتطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات
التعلیم العالي

400400 00 0001

350إقتناء معدات إعالمیة لإلدارة المركزیة 11 0010
350400400 06605جملــة الفصـل

نفقات مختلفة 06608

100مصاریف التأمین العشري للبنایات 00 0007
550600 4501005تطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم العالي 00 0014

300برنامج مقاومة اإلرهاب 00 0100
4505005 550600 06608جملــة الفصـل

5001 4504 3405 9501 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

مركز الحساب الخوارزمي 2البرنامج الفرعي



239 نظـام أمـد

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

600تجهیزات لمركز الحساب الخوارزمي 00 0049
600 06777جملــة الفصـل

البحث العلمي 06782

150مركز الحساب العلمي الخوارزمي 14 0013
300 3تراسل المعطیات لمركز الحساب الخوارزمي 00 0014
50دراسات مختلفة لمركز الحساب الخوارزمي 14 0016

3 500 06782جملــة الفصـل
4 100 2جملــة البرنامج الفرعي

5001 4508 4405 9501 000 9جملــة البرنامج
13 67412 36322 77443 06018 5138 930 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التكلفة

التعلیم العالي : المصالح 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

240

_261 الباب:

بناءات إداریة 066031 2001 200100

تجهیزات إداریة 06604750750750

البرامج الإلعالمیة 066051 700750400

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 0677518 5004 940550

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 067763 2203 220600

إقتناء مباني خاصة بالخدمات الجامعیة 067791 5001 5001 500

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 067807 2207 0002 150

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 067811 5001 500850

البحث العلمي 067822 0002 000500

37 59022 8607 400 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

241نظـام أمـد

_261 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

تعلیم عالي شمال1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة الزیتونة 1البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

20020050.مركز الدراسات االسالمیة بالقیروان 41 014ج
20020050 06776جملــة الفصـل
20020050 1جملــة البرنامج الفرعي
20020050 1جملــة البرنامج

تعلیم عالي وسط 2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

برامج أخرى للتعلیم العالي 5البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

200200 2001 1بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعلیم العالي 00 0215
1 2001 200200 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200200 2001 1تهیئة  أراضي 00 0004
200200 2001 1صیانة و تعهد مؤسسات التعلیم العالي 00 0037

2 4002 400400 06776جملــة الفصـل
3 6003 600600 5جملــة البرنامج الفرعي
3 6003 600600 2جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة صفاقس 1البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

200100 2001 1توسیع مقر جامعة بصفاقس 61 0010
1 2001 200100 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

000100 0001 1المعهد العالي للموسیقى بصفاقس 61 0113
1 0001 000100 06775جملــة الفصـل
2 2002 200200 1جملــة البرنامج الفرعي



242
نظـام أمـد

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قابس 2البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

20050 2001 1المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بقابس 81 0152
00050050 5.المعهد العالي لالعالمیة والملتمیدیا بقابس 81 001ج

00050050 5.المعهد العالي للدراسات القانونیة بقابس 81 002ج
11 2002 200150 06775جملــة الفصـل

11 2002 200150 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قفصة 3البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

50025050 2.المعهد العالي الدارة االعمال بقفصة 71 004ج
60029050 2.المعهد العالي لعلوم وتكنولوجیات الطاقة بقفصة 71 006ج

5 100540100 06775جملــة الفصـل
5 100540100 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

22022050المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین 42 0067
400400100.المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل 52 027ج

620620150 06776جملــة الفصـل
620620150 5جملــة البرنامج الفرعي

19 1205 560600 3جملــة البرنامج
برنامج الخدمات الجامعیة7البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

250250250اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالشمال 00 0009
250250250 06604جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

700700100المبیت الجامعي بنابل 21 0042
500100 5001 1المبیت الجامعي للطالبات بمنوبة 14 0137

صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة
للشمال

500500300 00 0169

2 7002 700500 06780جملــة الفصـل
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تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781

500500300تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 00 0009
500500300 06781جملــة الفصـل

3 4503 4501 050 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

250250250اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالوسط 00 0010
250250250 06604جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة
للوسط

300300200 00 0170

55033050تهیئة المطعم الجامعي بالقصرین 42 001ج
850630250 06780جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781

500500300تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 00 0008
500500300 06781جملــة الفصـل

1 6001 380800 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

250250250اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالجنوب 00 0011
250250250 06604جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

750750200ربط مؤسسات الخدمات الجامعیة بالجنوب بالغاز الطبیعي 00 0165
صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة

للجنوب
600600300 00 0171

1 3501 350500 06780جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781

500500250تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 00 0010
500500250 06781جملــة الفصـل

2 1002 1001 000 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

خدمات جامعیة أخرى 4البرنامج الفرعي

إقتناء مباني خاصة بالخدمات الجامعیة 06779

500 5001 5001 1اقتناء مبیت جامعي بالكاف 33 001ج
1 5001 5001 500 06779جملــة الفصـل



244
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تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

000500 0001 1اشغال صیانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعیة 00 0117
320400 3201 1تهیئة المالعب والفضاءات الریاضیة بالمؤسسات الجامعیة 00 0167

2 3202 320900 06780جملــة الفصـل
3 8203 8202 400 4جملــة البرنامج الفرعي

10 97010 7505 250 7جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المصالح المركزیة  1البرنامج الفرعي

البرامج الإلعالمیة 06605

700750400 1إستغالل رخص نظم و برمجیات میكروسوفت 00 0005
1 700750400 06605جملــة الفصـل
1 700750400 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

مركز الحساب الخوارزمي 2البرنامج الفرعي

البحث العلمي 06782

000500 0002 2تراسل المعطیات لمركز الحساب الخوارزمي 00 0014
2 0002 000500 06782جملــة الفصـل
2 0002 000500 2جملــة البرنامج الفرعي
3 7002 750900 9جملــة البرنامج
37 59022 8607 400 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019

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

201720182019 2016

التعلیم العالي : المصالح المركزیة26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

245

1_

234 1دراسات عامة06600 50 50 66 1 400 1 400
480 23شراء أراضي06601 1 300 50 21 038 3 154 42 714 45 868
873 31بناءات إداریة06603 2 250 2 740 2 375 71 738 2 515 1 700 800 3 050 102 911 8 065 110 976
724 1تجهیزات إداریة06604 1 690 1 050 109 18 660 992 1 250 20 991 23 233
651 23البرامج الإلعالمیة06605 750 450 10 161 8 950 750 25 312 5 000 35 012
421مصاریف الإلعالنات والإلشهار06607 1 1 688 210 1 900 2 110
711 32نفقات مختلفة06608 1 350 1 900 3 077 24 536 9 150 3 210 1 660 5 135 44 419 145 944 63 574
671 546بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي06775 9 220 13 200 26 268 577 270 211 482 8 037 200 8 261 944 649 476 052 1 172 629
041 98تهیئة مؤسسات التعلیم العالي06776 5 650 7 190 4 339 188 857 28 943 10 940 4 850 9 150 250 194 304 077
434 49تجهیز مؤسسات التعلیم العالي06777 5 100 6 400 3 003 116 323 11 925 2 000 6 676 159 659 187 402 180 260
089 127بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة06778 4 150 2 900 4 826 115 690 8 818 6 347 2 320 33 900 203 270 169 722 254 655
012 2إقتناء مباني خاصة بالخدمات الجامعیة06779 1 500 4 856 1 624 1 500 5 244 8 368
179 73تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة06780 10 100 13 130 15 645 113 116 14 427 8 400 5 250 30 920 166 173 225 170
291 8تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة06781 1 850 1 570 879 44 113 493 1 500 1 500 1 900 51 310 2 720 56 703
793 95البحث العلمي06782 5 500 5 600 200 185 611 19 282 2 000 100 6 000 265 322 292 704

2 776 739994 905104 99218 68045 634321 9651 493 72360 72256 23050 4601 115 604 2 285 468 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

1

2019
نظـام أمـد

التعلیم العالي : المصالح المركزیة_26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

246

د1000بحساب 

تعلیم عالي شمال 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة الزیتونة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
509 100 100 191 300 600 900 المعهد العالي ألصول الدین020411
300 300 300 المعهد العالي للحضارة اإلسالمیة020511

200900300191100100809 067751جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
150 50 200 200 .مركز الدراسات االسالمیة بالقیروان01441ج

0677620020050150جملــة الفصـل

1 400900300200191100150959 1جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس  2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
4 991 995 995 بناء مقر جامعة تونس000311

976 976 976 مقر جامعة تونس000411
9674 9711 9711 066031جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

247 نظـام أمـد

06775
5 338 2 491 4 956 2 873 7 829 المدرسة الوطنیة للمهندسین بتونس000211
2 972 7 796 2 795 7 973 10 768 كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واإلجتماعیة بتونس000311
4 759 1 230 4 541 1 448 5 989 كلیة الطب بتونس000411
5 201 1 391 3 092 3 500 6 592 المدرسة العلیا للعلوم التقنیات بتونس000511
1 347 1 686 826 2 207 3 033 المعهد العالي للتصرف بتونس000611
361 5 941 77 6 225 6 302 معهد الدراسات العلیا للتجارة000711
963 8 428 184 9 207 9 391 كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة بتونس000911

1 734 5 099 134 6 699 6 833 المدرسة الوطنیة لعلوم اإلعالمیة001011
679 3 080 312 3 447 3 759 المعهد األعلى للتوثیق001111

3 148 1 477 126 4 499 4 625 توسعة كلیة الطب بتونس001211
13 1 123 1 136 1 136 دار المعلمین العلیا002311
784 5 666 375 6 075 6 450 المدرسة التونسیة للتقنیات004711
355 5 965 2 6 318 6 320 المدرسة العلیا للتجارة بتونس005511
471 1 809 2 280 2 280 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بتونس006211

1 250 1 250 1 250 كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة بتونس008311
500 500 500 المعهد األعلى للتربیة و التكوین المستمر013211

1 000 1 000 1 000 المعهد العالي للحضارة اإلسالمیة و الحضارات المقارنة013311
170 80 250 250 أكادیمیة الفنون ببئر الباي :المعهد العالي للموسیقى014413

35 49 1 316 1 400 6 580 1 400 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بزغوان014522
1 199 200 200 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس015111

232 15 100 1 253 1 600 1 600 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتونس018911
778 450491805030 67056 83718 58068 5076 0677587جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
3 4 866 1 4 868 4 869 المعهد العالي للفنون الجمیلة بتونس000611
4 796 800 800 المدرسة العلیا للعلوم اإلقتصادیة والتجاریة001011

2 781 100 100 104 1 788 500 4 373 4 873 المعهد التحضیري للدراسات األدبیة والعلوم اإلنسانیة بتونس001911
1 357 100 100 1 343 300 600 2 000 2 900 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بتونس002011

73 475 548 548 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس002111
117 50 50 2 683 2 900 2 900 المدرسة العلیا للعلوم والتقنیات بتونس003111
23 277 300 300 المعهد العالي للتربیة و التكوین المستمر003211
800 800 800 المدرسة العلیا للعلوم و التقنیات بتونس004211

1 006 100 100 494 1 700 1 700 المعهد العالي للتنشیط الثقافي و الشبابي ببئر الباي005113
600 600 600 المعهد العالي للغات بتونس005411



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

248 نظـام أمـد

06776
1 500 50 50 800 800 1 600 المدرسة العلیا للعلوم اإلقتصادیة والتجاریة بتونس008111
400 400 400 دار المعلمین العلیا بتونس008211
450 450 450 المدرسة الوطنیة العلیا للمهندسین بتونس009111
180 100 220 500 500 المعهد العالي للتصرف بتونس009211

694 3221046205008 85030080113 2892 24019 0677623جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
13 900 المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا001711

900 0677713جملــة الفصـل

2 476 73915380055039 47171 85030019 0972 48090 71820 112جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس المنار 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
800 600 200 800 توسیع مقر جامعة تونس المنار002000

06603800200600800جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
9 803 150 200 10 154 4 947 300 15 060 20 307 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء والطبیعیات000111
1 780 724 1 529 975 2 504 المركب الجامعي بتونس001511
1 168 1 131 2 299 2 299 كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واإلجتماعیة بأریانة003312
254 4 178 1 4 431 4 432 المعهد التحضیري للدراسات العلمیة والتقنیة004311

1 945 150 100 955 3 150 3 150 المعهد التحضیري للدراسات األدبیة والعلوم اإلنسانیة بتونس009011
180 1 220 1 400 1 400 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار010111

2 500 2 500 7 650 2 500 المعهد العالي لإلعالمیة بأریانة010712
165 1 835 2 000 2 000 توسیعة كلیتي الحقوق و العلوم اإلقتصادیة و التصرف بتونس013411

7 900 100 8 000 8 000 بناء مكاتب لألساتذة الباحثین019100
1 945 100 100 855 3 000 3 000 توسیع كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس019211
500 50 50 600 600 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار020211
827 100 100 473 1 500 1 500 توسیع كلیتي الحقوق والعلوم اإلقتصادیة بتونس020311



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

249 نظـام أمـد

967 52555065028 47721 9153006 65044 6927 0677551جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
2 314 200 200 2 986 5 700 5 700 كلیة العلوم بتونس001111
3 349 100 200 3 678 900 800 5 627 7 327 المدرسة الوطنیة للمهندسین بتونس001311
2 171 100 100 3 429 5 800 5 800 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس002511
4 800 100 100 5 000 5 000 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس002611
1 402 100 50 1 248 2 800 2 800 المعهد العالي للتكنولوجیات الطبیة بتونس003311
229 50 50 1 671 2 000 2 000 المعهد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس003411
600 50 50 600 600 700 1 300 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار004811
97 50 346 307 800 800 كلیة الطب بتونس006411
800 100 50 950 950 (المعهد العالي للعلوم االنسانیة بتونس(ابن شرف009011

762 91934685080015 40090013 4279501 67728 0677631جملــة الفصـل

3 529 45045 4001 4443461 37735 4007 8501 5421 65073 1697 84جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قرطاج 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
1 550 1 550 1 550  نوفمبر بقرطاج7بناء مقر جامعة 000911

300 50 350 350 توسیع مقر جامعة قرطاج002600
55050300 9001 9001 066031جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
4 081 50 3 217 2 199 5 149 7 348 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بنابل001721
6 295 8 611 5 097 9 809 14 906 كلیة العلوم ببنزرت001823
459 3 056 1 3 514 3 515 معهد الدراسات التطبیقیة والتكنولوجیا بماطر006323

1 126 50 50 7 706 8 932 8 932 المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة والتعمیر006511
324 1 786 2 110 4 538 2 110 المعهد العالي للفنون الجمیلة بنابل006821
578 2 472 44 3 006 6 090 3 050 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بنابل006921
753 50 50 42 2 205 300 2 800 10 000 3 100 المعهد العالي لإلعالمیة و منظومات اإلتصال ببرج السدریة010221
500 500 500 دراسة مؤسسات التعلیم العالي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة010321



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

250 نظـام أمـد

06775
300 300 300 المعهد العالي لإلعالمیة و اإلتصاالت ببرج السدریة010413
362 50 50 271 1 367 2 100 7 400 2 100 المعهد العالي للمحاسبة و التجارة ببنزرت010923
471 6 191 6 662 6 662 المعهد العالي لعلوم و تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة012121

2 920 100 100 1 030 4 150 4 150 المدرسة العلیا للسمعي البصري  بقمرت012511
1 830 100 1 930 4 200 1 930 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت013823
2 718 300 650 109 1 170 1 597 3 350 26 453 4 947 المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت014223
680 400 280 680 المعهد العالي للفنون الجمیلة بنابل015321

11 070 50 100 10 2 570 9 000 4 800 12 000 13 800 المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا المتقّدمة ببرج السدریة016521
2 300 2 300 9 900 2 300 المعهد العالي لإلعالمیة و تقتیات اإلتصال ببرج السدریة017021
2 350 50 100 2 500 2 500 المعهد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس017511

117 15075039 3814321 14141 59720 0921 58161 83080 0677582جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
797 100 300 127 2 176 250 3 250 3 500 كلیة العلوم ببنزرت001723
73 2 064 2 137 2 137 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت002723
826 50 50 574 500 1 000 1 500 معهد الدراسات التجاریة العلیا بقرطاج005211
150 50 300 500 500 كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة بتونس005311

1 207 150 100 23 270 500 700 550 1 750 المدرسة الوطنیة للتقنیات005611
1 433 50 200 117 1 800 1 800 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بماطر005723
150 150 150 تهیئة المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بماطر006523

5 509 100 200 791 3 000 3 600 6 600 المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بتونس007111
82 418 500 500 المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة والتعمیر بتونس007211
600 600 600 تعلیة وتهذیب سیاج القطب التكنولوجي ببرج السدریة007921
400 100 100 600 600 المعهد التحضیري للدراسات العلمیة والتقنیة بالمرسى008911

227 00055011 7101501 0006 0876009504 63714 0677619جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
240 240 960 240 تجهیز المعهد العالي للفنون الجمیلة بنابل002321

312 200 500 125 363 400 1 100 11 600 1 500 تجهیز معهد تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة004521
100 100 2 500 100 إقتناء معدات علمیة و تقنیة ومخابر للغات004700
500 500 3 000 500 تجهیز المعهد العالي لعلوم و تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة004821
412 200 500 60 378 150 1 400 8 300 1 550 تجهیز العهد العالي لالعالمیة وتكنولوجیات االتصال ببرج السدریة005121

1 651 200 700 17 82 1 800 850 12 550 2 650 تجهیز المعهد العالي للتكنولوجیات المتقدمة  ببرج السدریة005221
100 200 300 1 200 300 تجهیز المعهد العالي للمحاسبة وٕادارة المؤسسات ببنزرت005623



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

251 نظـام أمـد

06777
100 100 800 100 تجهیز المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت005723
917 500 700 3 1 800 320 9 900 2 120 تجهیز المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت006223

992 2003 6001 0662022 1506001 3104 8104 06050 067779جملــة الفصـل

4 636 50054 8002 7077844 74150 59720 7509505 3894 39181 427131 113جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة منوبة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
640 150 50 360 800 400 1 200 توسیع مقر جامعة منوبة001814

20040080036050150640 066031جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
4 571 70 70 69 2 020 6 800 9 170 6 800 المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت012212

571 0206970704 8002 1706 8009 067756جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 653 50 100 78 1 819 300 3 400 3 700 كلیة االداب والعلوم اإلنسانیة بمنوبة003614
148 50 100 902 1 200 1 200 المعهد العالي لتكنولوجیات التصمیم بالدندان005814

801 721782001001 6003002 9004 067764جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
172 200 100 13 215 700 2 500 700 تجهیز المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت005812

50070021513100200172 067777002جملــة الفصـل

5 184 3161604205207 5008003005 67012 60011 13جملــة البرنامج الفرعي

1 784 170147 5205 6347 2061 889163 79747 4505 7503 4289 191258 314171 325جملــة البرنامج

تعلیم عالي وسط  2 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

252 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة سوسة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
215 1 840 150 1 905 2 055 بناء مقر جامعة الوسط000551

840215 9051501 0551 066032جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
6 346 982 6 331 997 7 328 كلیة الطب بسوسة002051
5 132 7 383 4 158 8 357 12 515 كلیة اآلداب بسوسة002151
5 920 10 050 859 15 111 15 970 كلیة الحقوق و العلوم اإلقتصادیة بسوسة002251

76 3 219 3 295 3 295 المعهد العالى للفنون الجمیلة بسوسة008151
1 026 4 274 5 300 8 372 5 300 كلیة العلوم اإلقتصادیة والتصرف بسوسة008451

2 730 2 730 2 730 المعهد العالى لإلعالمیة و منظومات اإلتصال بحمام سوسة008851
1 600 1 600 1 600 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیة  بسوسة009751

31 3 369 3 400 3 400 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بسوسة010551
1 050 150 300 1 200 2 700 2 700 المعهد العالي للمالیة و الجبایة بسوسة011251

71 1 079 1 150 1 150 المعهد العالي للموسیقي بسوسة011851
5 909 100 370 1 921 8 300 8 500 8 300 المدرسة الوطنیة للمهندسین بسوسة012351
4 070 130 4 200 3 200 4 200 المعهد العالي لمهن الریاضة بسوسة012951
412 11 738 12 150 12 150 المدرسة العلیا للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بحمام سوسة014151
307 3 893 171 4 029 4 200 المعهد العالي للنقل و  خدمات اإلتصال بسوسة015051

7 600 7 600 7 600 المدرسة العلیا للعلوم و التكنولوجیا بحمام سوسة015551
2 950 50 3 000 3 000 معهد الدراسات العلیا للتجارة بسوسة015651
1 000 150 100 1 250 1 250 المعهد العالي للتصرف بسوسة021151

500 96837040045043 71951 96920 07275 68820 0677596جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
142 658 800 800 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بسوسة000751
24 2 046 2 070 2 070 كلیة الطب بسوسة000851
70 1 397 1 467 1 467 المعهد العالي لإلعالمیة وتقنیات اإلتصال بحمام سوسة001451



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

253 نظـام أمـد

06776
61 759 60 760 820 المعهد العالي للنقل وخدمات اإلتصال بسوسة001651
98 402 500 500 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بسوسة005551

2 650 150 200 2 200 800 3 000 كلیة الحقوق بسوسة007751
045 2622001503 200605 3972 6576 067768جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
735 315 700 350 1 050 المعهد العالي للفنون الجمیلة بسوسة001751
157 3 1 040 1 200 4 800 1 200 تجهیز المدرسة الوطنیة للمهندسین بسوسة005051

3553892 5507001 8001 2504 067772جملــة الفصـل

1 652 42537360060047 62960 20021 8212 87285 65024 109جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة المنستیر 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
13 858 11 661 13 477 12 042 25 519 كلیة العلوم و التقنیة بالمنستیر002452
8 262 3 560 7 796 4 026 11 822 كلیة الطب بالمنستیر002552
4 134 100 200 142 1 619 2 282 1 000 2 913 6 195 كلیة الصیدلة و طب األسنان بالمنستیر002652
305 8 745 9 050 9 050 كلیة العلوم اإلقتصادیة والتصرف بالمهدیة004453
593 10 5 497 6 100 6 100 المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنستیر004652
393 1 427 290 1 530 1 820 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنستیر006652

4 410 50 50 5 640 10 150 10 150 المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر009952
257 2 243 253 2 247 2 500 المعهد العالي للغات المطبقة في األعمال بالمكنین010052
100 4 463 4 563 4 563 المعهد العالي لإلعالمیة و الریاضیات بالمنستیر010452
710 150 250 1 896 1 194 4 200 4 200 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمهدیة011153

2 800 2 800 2 800 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستیر011752
2 4 398 4 400 4 400 المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدیة014053

2 100 2 100 6 500 2 100 المعهد العالي للمحاسبة و التجارة بالمنستیر014352
2 400 2 400 2 400 المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدیة015753
2 392 200 350 4 446 1 429 817 8 000 8 817 المعهد العالي لإلعالمیة بالمهدیة015853



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

254 نظـام أمـد

06775
3 30 250 556 8 507 9 346 12 325 9 346 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالمهدیة018453

295 120 350 635 1 400 1 400 كلیة الطب بالمنستیر019652
250 50 150 450 450 كلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر019852

5 000 5 000 5 000 المعهد العالي لإلعالمیة بالمهدیة020653
975 150 1 125 6 375 1 125 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمهدیة020753

439 60085046 6851 1837 49863 00026 4428171 20091 75725 06775119جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
655 100 200 1 631 2 586 2 586 كلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر000552
41 100 114 845 1 100 1 100 كلیة طب األسنان بالمنستیر001252

1 163 100 100 1 737 1 170 2 929 3 100 كلیة العلوم بالمنستیر001852
504 50 50 996 1 600 1 600 كلیة الطب بالمنستیر005052
711 100 100 189 1 100 1 100 المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنستیر006852
130 130 130 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنین007500
105 50 50 32 763 1 000 1 000 كلیة الصیدلة بالمنستیر007852

309 1611466004003 44517016 61610 0677610جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
100 100 100 كلیة الصیدلة بالمنستیر001552

500 500 500 المدرسة العلیا للمهندسین بالمنستیر002000
06777600100500100500جملــة الفصـل

2 248 25050 2001 8312 4447 99969 17026 9878171 200101 97325 130جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة القیروان 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
3 270 2 427 2 700 1 955 2 700 بناء مقر جامعة القیروان001441

4272703 7002 9552 7001 066032جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

255 نظـام أمـد

06775
8 153 12 418 6 727 13 844 20 571 كلیة الآلداب بالقیروان و مبیتها001941

4 2 496 2 500 2 500 المعهد العالي للمهن والحرف بالقیروان009741
2 500 2 500 2 500 المعهد العالي للفنون و الحرف بالقیروان010541

1 3 571 3 572 3 572 المعهد العالي لإلعالمیة و التصرف بالقیروان010641
10 110 800 2 400 5 690 4 500 14 500 19 000 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالقیروان013941
1 033 3 667 4 700 4 700 المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرین014842
1 500 1 500 1 500 المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرین015942
7 685 800 2 000 3 177 5 238 18 900 23 595 18 900 المعهد العالي للعلوم و التكنولوجیا بالقصرین016242
279 1 721 2 000 2 000 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بسبیطلة017642

7 000 7 000 7 000 المعهد العالي للریاضیات التطبیقیة واالعالمیة بالقیروان018541
600 50 50 700 700 المدرسة الوطنیة للمهندسین  بالقیروان018641

7 174 150 50 29 597 8 000 8 000 كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید019443
1 350 1 350 7 650 1 350 المعهد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید020843
9 000 9 000 9 000 المعهد العالي للعلوم القانونیة والسیاسیة بالقیروان021241
125 150 150 175 600 600 توسعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقیروان021341

514 95056 6501 8964 8838 72729 50017 6664 24579 89331 06775101جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
557 200 1 693 130 2 320 2 450 كلیة األداب و العلوم اإلنسانیة بالقیروان003941

2 700 50 50 2 800 2 800 المعهد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید005943
96 100 100 154 450 450 المعهد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان007341
295 50 100 74 231 150 600 750 المعهد العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة بالقیروان007641
72 50 50 78 250 250 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالقیروان008341
150 50 50 250 250 المعهد العالي للفنون والحرف بالقیروان009541

870 9245063503003 4204001301 9506 067766جملــة الفصـل

3 387 25060 0002 6725 2349 85734 50040017 7864 20088 54333 111جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة جندوبة 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

256 نظـام أمـد

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
977 10 323 11 300 11 300 كلیة العلوم القانونیة واإلقتصادیة بجندوبة005232
303 9 11 883 12 195 12 195 المعهد العالي للعلوم االنسانیة بجندوبة005332
300 3 800 4 100 4 100 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالكاف011033

1 593 4 900 1 245 5 248 6 493 المعهد العالي للغات المطبقة و اإلعالمیة بباجة011631
18 1 482 1 500 1 500 المعهد العالي للغات المطبقة و االعالمیة بباجة011931

4 796 4 4 800 4 800 المعهد العالي للموسیقى و الفنون الدرامیة بالكاف013033
9 828 672 10 500 7 650 10 500 المعهد العالي للفنون و الحرف بسلیانة014734
8 000 8 000 8 000 المعهد العالي للفنون و الحرف بسلیانة016434
8 086 114 800 9 000 9 000 المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بباجة016631
1 258 2 752 4 010 4 010 المعهد العالي لالعالمیة بالكاف016733
1 525 200 400 4 169 3 018 512 8 800 9 520 9 312 القریة اللغویة بالمهدیة017753
8 000 8 000 8 000 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالكاف018333

684 29240020044 6344 24539 4535129 17079 21017 0677589جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 400 50 50 750 250 500 1 500 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالكاف006933
150 150 150 المعهد العالي للموسیقى والمسرح بالكاف008633

550 65050040075050501 067761جملــة الفصـل

4 234 29245025046 6344 24539 9539127509 17079 86017 90جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

برامج أخرى للتعلیم العالي 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

نفقات مختلفة 06608
600 200 200 540 230 230 11 000 1 000 دعم استقاللیة الجامعات001300

3 050 200 350 160 2 300 520 620 40 400 3 600 دعم تشغیلیة خریجي التعلیم العالي001500
390 50 50 350 70 70 9 650 490 ضمان جودة التكوین بمؤسسات التعلیم العالیوارساء مبدا االشهاد واالعتماد001600

040 0506004504 3001 0509208202 09061 066085جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
530 170 500 200 700 دراسة مؤسسات التعلیم العالي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة008721



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

257 نظـام أمـد

06775
1 253 300 300 137 110 1 200 200 200 500 2 100 بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعلیم العالي021500

783 2005002801373003001 8007002002001 067752جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
6 212 400 500 1 474 57 914 59 1 200 65 241 66 500 تهیئة  أراضي000400
2 636 500 750 473 11 941 49 1 200 1 200 500 13 351 16 300 صیانة و تعهد مؤسسات التعلیم العالي003700

848 2509008 9471 8551 40010869 2002 5925001 80078 0677682جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
5 000 400 500 725 6 625 4 450 6 625 LMD " دعم التكوین البیداغوجي وارساء نظام " امد003500

15 000 تجدید التجهیزات العلمیة والتقنیة بكلیات العلوم ومدارس المهندسین006000
3 000 تجهیز المعاهد التحضیریة للدراسات الهندسیة006100

000 6257255004005 4506 62522 067776جملــة الفصـل

5 671 05019 6502 0842 8602 65870 9001 2205 6202 9171 50085 31583 97جملــة البرنامج الفرعي

2 192 400224 9006 25210 59724 388274 82077 6207 0492 46410 942442 341183 540جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة صفاقس 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
1 100 100 600 1 200 600 1 800 توسیع مقر جامعة بصفاقس001061

100 2006001001 8006001 066031جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
7 145 1 268 6 770 1 643 8 413 كلیة الطب بصفاقس002761
7 746 7 855 6 015 9 586 15 601 كلیة العلوم اإلقتصادیة و التصرف بصفاقس002861
5 595 2 586 4 992 3 189 8 181 المدرسة القومیة للمهندسین بصفاقس002961
912 7 297 1 8 208 8 209 كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة بصفاقس003461

2 686 92 13 159 15 937 15 937 كلیة العلوم بصفاقس003561



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

258 نظـام أمـد

06775
3 181 179 15 960 201 19 119 19 320 كلیة الحقوق بصفاقس و مبیتها003661
165 2 255 2 420 2 420 المدرسة العلیا للتجارة بصفاقس006461
44 906 950 950 006761Iالمعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بصفاقس

5 900 100 300 1 000 4 700 3 200 6 000 المعهد العالي للموسیقى بصفاقس011361
439 6 361 6 800 6 800 المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بصفاقس012061
620 5 380 6 000 6 000 المعهد العالي لعلوم اإلعالمیة و الملتیمیدیا بصفاقس012461

1 925 31 1 744 1 700 2 000 7 950 3 700 المعهد العالي لإللكترونیك و تكنولوجیات اإلتصال بصفاقس012761
125 112 1 493 1 730 6 950 1 730 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس012861

2 330 20 6 650 9 000 9 000 المعهد العالي للدراسات التجاریة بصفاقس013161
451 100 150 1 399 2 100 2 100 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس013561
95 50 150 270 1 528 93 2 000 2 093 المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس019761

300 300 300 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بصفاقس019961
359 14170430025039 97976 00019 682931 10095 75418 06775116جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
399 2 299 398 2 300 2 698 كلیة الطب بصفاقس002861
1 2 099 2 100 2 100 المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس003061

267 100 50 36 197 650 650 كلیة األداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس003561
62 50 50 1 138 1 300 1 300 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس004061
319 50 50 152 179 250 500 750 كلیة الطب بصفاقس004161
400 400 400 كلیة العلوم اإلقتصادیة و التصرف بصفاقس004461
523 150 150 778 799 2 400 2 400 كلیة العلوم بصفاقس006061
27 273 300 300 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بصفاقس006161
100 150 200 450 450 كلیة الحقوق بصفاقس007061

098 9849665005002 0486 0001 04810 0677611جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
95 100 100 55 50 300 1 400 350 تجهیز المعهد العالي لإللكترونیك وتقنیات اإلتصال بصفاقس005461
48 10 142 200 750 200 تجهیز المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس005561

100 100 400 100 تجهیز المعهد العالي لإلعالمیة والملتمیدیا بصفاقس006361
5506005019710100200143 067776502جملــة الفصـل

1 700 05042 6809001 9221 02783 20021 8821432 650106 25220 130جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

259 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قابس 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
94 262 2 044 2 400 2 400 بناء مقر جامعة قابس001281

04426294 4002 4002 066032جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
10 788 50 5 114 8 995 500 6 457 15 952 المدرسة الوطنیة للمهندسین بقابس003181

703 8 4 389 136 4 964 10 967 5 100 كلیة العلوم بقابس005481
2 484 2 484 2 484 المعهد العالي للغات بقابس008281

56 3 748 3 804 3 804 المعهد العالي للغات بقابس008981
544 8 356 8 900 8 900 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر009872

1 922 629 1 024 3 575 7 580 3 575 المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس010881
444 4 856 5 300 5 300 المعهد العالي للبیوتكنولوجیا التطبیقیة بمدنین014982

2 786 250 50 462 3 352 1 200 5 700 6 900 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بقابس015281
596 100 200 604 1 500 6 900 1 500 المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوین016183

4 123 1 000 1 800 1 735 342 9 000 7 650 9 000 المعهد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس018181
3 900 50 50 4 000 4 000 المعهد العالي لالعالمیة بمدنین018282
7 950 50 8 000 6 800 8 000 العهد العالي لتقنیات المیاه بقابس019581
650 50 700 700 المعهد العالي للتصرف بقابس021481

4 950 50 4 500 500 5 000 .المعهد العالي لالعالمیة والملتمیدیا بقابس00181ج
4 950 50 4 500 500 5 000 .المعهد العالي للدراسات القانونیة بقابس00281ج

846 60046 1501 8342 7852 61531 70020 9002 89761 21539 0677585جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
7 1 286 1 1 292 1 293 المعهد العالي للتصرف بقابس000981

455 200 200 3 745 4 600 4 600 المدرسة الوطنیة للمهندسین بقابس002481
031200200462 89215 8935 067765جملــة الفصـل

2 402 80047 3501 0962 8603 61638 70020 1922 89770 50839 93جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

260 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قفصة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
678 250 2 072 3 000 1 955 3 000 بناء مقر جامعة قفصة001371

072250678 0002 9553 0001 066033جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
222 389 123 488 611 المعهد العالي للمناجم  والصناعة  بقفصة003071
856 7 512 8 368 10 143 8 368 كلیة العلوم بقفصة005671
746 100 4 154 5 000 5 000 المعهد العالي لتكنولوجیا الطاقة بقفصة016071

9 900 50 50 5 100 4 900 10 000 المدرسة الوطنیة للمهندسین بقفصة017871
7 750 200 50 8 000 7 650 8 000 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة017971
7 900 50 50 8 000 12 325 8 000 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقفصة018071
5 900 200 100 6 200 5 270 6 200 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بقفصة018871
600 100 100 500 300 800 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة019071

6 750 600 150 7 500 6 375 7 500 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتوزر019372
150 50 50 250 250 توسعة مركز الطب الجامعي بقفصة021671

2 450 50 2 250 250 2 500 .المعهد العالي الدارة االعمال بقفصة00471ج
2 550 50 2 310 290 2 600 .المعهد العالي لعلوم وتكنولوجیات الطاقة بقفصة00671ج

774 35045 0556501 78312 7567505409 76348 82941 0677559جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
821 100 1 919 2 840 2 840 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة001571

919100821 8401 8402 067762جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
97 1 303 6 1 394 6 630 1 400 تجهیز كلیة العلوم بقفصة000871
518 732 324 926 4 500 1 250 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة000971

035615 3203302 1302 65011 067772جملــة الفصـل

3 888 60047 0817501 11318 91675054010 84856 31954 68جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

261 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس اإلفتراضیة 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 558 100 320 22 2 000 2 000 المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر006211

558 000223201001 0002 067762جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
2 441 9 259 2 400 9 300 11 700 تجهیزات للجامعة االفتراضیة003200

441 2592 4009 3002 7009 0677711جملــة الفصـل

4 999 259223201003 4009 3002 70011 13جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
755 39 5 606 6 400 6 400 دراسات لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000700

60639755 4005 4006 066036جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
400 130 530 530 اقتناء وسائل نقل لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000800

06604530530130400جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
260 7 180 7 440 4 960 7 440 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس004811
53 5 257 5 310 3 280 5 310 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة004951
58 6 326 6 384 4 256 6 384 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس005061
556 5 628 2 6 182 2 288 6 184 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس005181



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

262 نظـام أمـد

06775
129 2 121 2 250 2 250 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل005721

1 699 4 064 5 763 7 675 5 763 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة005871
390 10 230 10 620 10 620 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل005952
745 7 555 100 8 200 8 300 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة007082

5 595 1 905 7 500 5 000 7 500 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة007153
5 296 50 50 4 274 9 670 5 894 9 670 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة007232
159 2 011 2 170 5 894 2 170 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان007341
86 2 084 2 170 5 855 2 170 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف007433
423 6 377 6 800 6 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان007522

4 916 1 962 6 878 7 300 6 878 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي007673
5 605 2 229 7 834 10 000 7 834 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین007742
19 000 19 000 19 000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت008532
4 920 300 300 3 990 3 100 6 410 6 950 9 510 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة008634
174 2 616 2 790 9 700 2 790 المعهد األعلى للدراسات التكنولوجیة ببنزرت009123

4 435 31 6 984 11 450 6 350 11 450 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة009221
2 300 2 300 9 700 2 300 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت009323
6 527 2 023 8 550 7 050 8 550 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة009431
6 681 5 2 439 1 9 124 10 450 9 125 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بو زید009643

800 محضنة بمعهد الدراسات التكنولوجیة بسلیانة011434
930 216 5 604 6 750 5 550 6 750 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة  بمدنین013682
792 328 2 597 789 2 928 12 450 3 717 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین014683
539 1 261 1 800 1 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین015442

1 600 300 200 2 100 2 100 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة020134
868 71758055065073 50396 07378924 402147 365131 06775172جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
72 1 435 1 507 1 507 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید002343
172 3 178 92 3 258 3 350 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس003813
550 550 550 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس004613

800 800 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل006621
212 50 758 220 800 1 020 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین006742
300 100 100 500 500 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة007400
427 100 200 473 74 1 126 1 200 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف008033
950 150 150 750 500 1 250 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس008461



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

263 نظـام أمـد

06776
26 50 50 74 200 200 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان008522
770 50 670 150 820 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة008771
480 50 50 380 200 580 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة008832
400 200 200 800 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة009351

1 300 100 100 1 000 500 1 500 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي009473
300 50 50 400 400 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان009641
100 50 50 200 200 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة009734
300 100 400 400 .المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل02752ج

359 0506 644749501 4207166 6506003 6911 0778 0677615جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
13 673 2 000 1 500 2 751 56 904 71 2 000 2 000 72 757 26 126 76 828 تجهیزات لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000300
3 200 3 200 3 200 تجهیزات للمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة001800

1 700 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة002031
988 1 412 2 400 2 400 2 400 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة003334

4 500 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة003431
1 776 500 500 476 2 300 2 776 تشبیك المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة003900
800 800 4 000 800 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید004643

4 000 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین005383
600 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت005923

437 50020 0002 7512 3162 07158 0004 4762 4572 32677 00443 0677786جملــة الفصـل

5 419 600101 6304 4443 2833 290167 42029 6003 9152 1514 728240 376174 280جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الھیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
50 50 50 نفقات مختلفة للهیئة الوطنیة للتقییم وضمان الجودة واإلعتماد000600
75 75 75 اقتناء وسائل نقل للهیئة الوطنیة للتقییم وضمان الجودة واإلعتماد000700

06604125125125جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

264 نظـام أمـد

نفقات مختلفة 06608
1 437 13 180 1 270 2 000 1 450 تكوین إطار التدریس للمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000300

100 100 100 الهیئة الوطنیة للجودة والتقییم واإلعتماد001100
437 3701801131 0001 5502 066081جملــة الفصـل

6 437 4951802381 0001 6752 1جملــة البرنامج الفرعي

3 845 150244 9509 2427 6438 626317 86083 6008 8082 9365 123486 830292 587جملــة البرنامج

بحث علمي جامعي 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

البحث العلمي الجامعي 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

البحث العلمي 06782
14 709 500 14 591 6 000 23 800 29 800 إقتناء معدات تقنیة وعلمیة للبحث العلمي000500
2 499 116 981 2 444 117 036 119 480 دعم برامج البحث العلمي000600
34 508 1 692 36 200 36 200 فضاءات البحث بمؤسسات التعلیم العالي000700
13 974 1 000 26 5 974 9 026 15 000 المجمعات المشتركة للبحث000900
1 360 16 540 1 360 16 540 17 900 مدارس الدكتوراه001000

050 50067 8301 778149 60215 380202 06782218جملــة الفصـل

1 050 50067 8301 778149 60215 380202 218جملــة البرنامج الفرعي

4 050 50067 8301 778149 60215 380202 218جملــة البرنامج

بحث علمي شمال  5 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مدینة العلوم 7 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

265 نظـام أمـد

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
285 3 978 79 4 184 4 263 معهد الصحافة وعلوم األخبار001311

10 536 13 632 8 952 15 216 24 168 كلیة اآلداب بمنوبة ومبیتها001612
728 6 769 90 7 407 7 497 المعهد األعلى للمحاسبة وٕادارة المؤسسات003711

4 238 1 957 2 195 4 000 5 522 6 195 المعهد العالي لفنون المیلتمیدیا بمنوبة009514
569 631 1 200 1 200 المعهد العالي لتكنولجیات التصمیم بالدندان012614

14 500 3 900 10 600 11 100 14 500 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بمنوبة016314
43 50 29 178 300 300 المعهد العالي لتاریخ الحركة الوطنیة بتونس018714

1 450 50 1 500 1 500 بناء مكتبة متعددة اإلختصاصات بمنوبة020914
6 950 50 7 000 7 000 المدرسة العلیا لإلقتصاد الرقمي بمنوبة021014

299 1452915039 21627 40715 62251 62316 0677566جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
600 600 600 كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة بمنوبة004314

2 134 66 600 1 600 2 200 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمنوبة006314
734 200662 6001 8001 067762جملــة الفصـل

7 033 2112915042 41627 00716 62253 42316 69جملــة البرنامج الفرعي

5 033 2112915042 41627 00716 62253 42316 69جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

قصر العلوم 9 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

نفقات مختلفة 06608
279 14 293 19 293 المشاركة في النهوض بقطاع التعلیم العالي الخاص000600

10 209 6 5 016 5 625 9 606 31 900 15 231 برنامج دعم الجودة بقطاع التعلیم العالي000800
406 2 949 17 745 3 100 18 000 21 100 معالیم اإلیجار المالي000911
650 650 650 برنامج إصالح منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي001000
100 100 100  برنامج دعم قطاعات التربیة والتكوین المهني والتعلیم العالي من أجل001200

PEFESE التشغیلیة



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

266 نظـام أمـد

644 95511 7752 62522 1005 6493 91928 37431 0660837جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
598 7 326 10 7 914 7 924 004200Iالمعاهد العلیا لتكوین المعلمین

326598 914107 9247 067757جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
20 796 7 337 20 526 7 607 28 133 تهیئات مختلفة000300

277 223 250 250 500 اشغال صیانة وتعهد لمؤسسات التعلیم العالي004900
073 56021 7767 85720 6337 0677628جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
4 151 22 6 317 300 10 190 10 490 إقتناء تجهیزات لمنظومة أنترنات001300
200 200 1 170 200 إقتناء معدات نسخ ومعدات سمعیة بصریة004000
200 200 800 200 إقتناء معدات إعالمیة004100
69 331 400 400 اقتناء معدات علمیة004200
600 600 600 تجهیز القریة اللغویة004321

220 648225 5903006 97011 8901 0677711جملــة الفصـل

9 535 97738 3092 71144 10026 0103 88956 82133 85جملــة البرنامج الفرعي

6 535 97738 3092 71144 10026 0103 88956 82133 85جملــة البرنامج

برنامج الخدمات الجامعیة 7 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
3 350 50 100 3 500 3 500 دیوان الخدمات الجامعیة للشمال002811

350 500100503 5003 066033جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
11 250 239 250 250 500 اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالشمال000900



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

267 نظـام أمـد

0660450025025023925011جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778
2 367 10 260 14 12 613 12 627 الحي الجامعي بجندوبة001532
950 950 950 بناء قاعة للریاضة بالمركب الجامعي002511
114 1 681 1 795 4 429 1 795 المبیت الجامعي بالكاف003033
66 424 40 450 1 320 490 المطعم الجامعي بالكاف003133

1 009 4 891 5 900 5 900 المبیت الجامعي بزغوان003222
15 1 510 1 525 1 525 المطعم الجامعي بزغوان003322
71 1 009 1 080 2 400 1 080 المطعم الجامعي ببنزرت004023

9 175 750 2 175 1 700 3 200 7 200 5 700 12 100 المبیت الجامعي بسلیانة004134
176 724 900 1 050 900 المطعم الجامعي بسلیانة004234
11 989 1 000 1 000 المطعم الجامعي المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة و التعمیر004311
387 1 153 1 540 1 049 1 540 المطعم الجامعي بقلیبیة004421

8 478 1 762 6 500 3 740 8 831 10 240 المبیت الجامعي ببنزرت004523
908 392 1 300 1 467 1 300 المطعم الجامعي بباجة004631

2 109 50 100 1 541 3 800 3 800 المطعم الجامعي بأریانة005012
97 3 133 3 230 5 460 3 230 المبیت الجامعي بباجة005931
443 4 477 4 920 4 320 4 920 المبیت الجامعي بقلیبیة006121
872 67 561 600 900 2 610 1 500 االمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت006812
881 619 700 800 3 114 1 500 المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة006921
400 400 400 المبیت الجامعي بزغوان007822

1 440 100 960 2 500 2 500 المطعم الجامعي براس الطابیة008211
4 000 4 000 4 000 بناء فضاءات ترفیهیة وثقافیة للطلبة008300

45 275 320 2 260 320 بناء مركب ریاضي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة008421
508 2 992 3 500 3 500 المطعم الجامعي بالمروج008513

4 500 4 500 4 500 المبیت الجامعي بعین زغوان008722
550 50 360 240 1 900 600 المركب الریاضي بسیدي ثابت008812

5 400 1 300 800 1 500 6 000 7 500 المبیت الجامعي الجدید بالكاف009133
720 720 4 080 720 المبیت الجامعي بجندوبة009432
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالكاف010033
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بباجة010131
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بسلیانة010634

1 240 1 240 4 960 1 240 المبیت الجامعي بسیدي ثابت010712
1 742 500 475 637 2 080 9 060 2 717 المبیت الجامعي ببرج السدریة010821



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

268 نظـام أمـد

06778
800 800 800 بناء قاعة ریاضة بالمركب الجامعي بالمنار010900

6 400 50 50 6 500 6 500 توسیع المبیت الجامعي بنابل011121
2 750 50 2 800 2 800 1المبیت الجامعي العمران األعلى 011311

344 80059 0002 5285421 45441 1973 5004 8001 26315 09080 21468 06778105جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780
2 636 100 300 268 226 2 1 500 2 028 3 530 الحي الجامعي بمیتوالفیل000511
617 100 200 1 783 300 2 400 2 700 2الحي الجامعي باردو 000911
185 565 750 750 3الحي الجامعي باردو 001511
72 928 1 000 1 000 الحي الجامعي بمنفلوري002211
879 50 100 1 154 83 800 1 300 2 183 الحي الجامعي ببن عروس002713
36 50 368 2 196 2 650 2 650 الحي الجامعي بالمروج002813
636 369 1 005 1 005 3المبیت الجامعي بالعمران األعلى 002911
8 1 461 1 469 1 469 المبیت الجامعي " الكرافال " بأریانة003112

1 000 1 000 1 000 1الحي الجامعي باردو 003211
2 871 100 100 4 179 1 100 6 150 7 250 الحي الجامعي براس الطابیة003311
206 100 200 237 257 370 630 1 000 3المبیت الجامعي العمران االعلى 003411
1 199 200 200 المطعم الجامعي الحسین بوزیان بتونس003511

1 742 300 300 259 249 800 2 050 2 850 المطعم الجامعي بالعمران األعلى003711
500 500 500 مطعم المعهد التحضیري للدراسات العلمیة و التقنیة بالمرسي003811

44 456 500 500 المبیت الجامعي ببن عروس003913
308 2 992 3 300 3 300 الحي الجامعي ببنزرت004023

300 300 300 المبیت الجامعي بماطر004123
1 097 100 988 765 400 700 1 850 2 950 المبیت الجامعي بنابل004221
200 200 200 المبیت الجامعي بلقیس004311
500 500 500 الحي الجامعي براس الطابیة004411
300 300 300 2الحي الجامعي باردو 004511

1 300 1 300 1 300 المطعم الجامعي ببوشوشة004611
200 200 200 200 400 المبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع004712

1 138 200 100 617 2 645 500 4 200 4 700 المبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع004812
200 200 200 2المبیت الجامعي العمران األعلى 004911
386 100 100 645 2 469 92 3 608 3 700 المبیت الجامعي بالمروج005013
34 3 766 3 800 3 800  مارس بأریانة2الحي الجامعي 005112
613 300 100 187 1 200 1 200 2المبیت الجامعي العمران االعلى 011511



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

269 نظـام أمـد

06780
2 237 100 100 112 51 800 1 800 2 600 الحي الجامعي المروج011913
800 800 800 المبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع012112
250 250 250 المبیت الجامعي بالمروج012213

1 000 1 000 1 000  مارس أریانة2الحي الجامعي 012312
442 71 2 187 2 700 2 700 الحي الجامعي حمام الشط012713
296 200 200 4 1 200 20 1 880 1 900 المبیت الجامعي الزهور012811
12 988 1 000 1 000 المطعم الجامعي الرابطة013011

500 500 500 المطعم الجامعي بئر الباي013213
107 1 543 1 650 1 650 فرع المبیت الجامعي بزغوان المدینة013622

1 516 100 482 1 002 1 500 1 600 3 100 المبیت الجامعي للطالبات بمنوبة013714
849 300 200 251 200 1 800 1 800 الحي الجامعي بماطر014323
499 200 100 501 500 800 1 300 المبیت الجامعي البساتین بمنوبة014514

400 400 400 تهیئة الحي الجامعي بماطر014723
800 800 800 الحي الجامعي ببالریجیا014823

15 785 800 800 7المبیت الجامعي شوقي بالمنزه 015012
800 800 800 3المبیت الجامعي باردو 015111

363 50 100 86 201 800 800 المطعم الجامعي بقرطاج015411
200 200 200 المطعم الجامعي ابن زیدون بمنوبة015514

3 222 100 100 535 543 3 500 1 000 4 500 المبیت الجامعي شوقي بالمنزه السابع015612
800 100 100 1 000 1 000 1المبیت الجامعي العمران األعلى 015711
700 200 100 1 000 1 000 المبیت الجامعي الیاسمین015811

1 600 200 200 1 000 1 000 2 000 المبیت الجامعي ابن زهر بمنوبة015914
200 200 200 المبیت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة016032

800 450 350 800 المبیت الجامعي بزغوان016122
600 200 800 800 الحي الجامعي فطومة بورقیبة بمیتوال فیل016242

1 149 300 200 441 310 1 600 800 2 400 الحي الجامعي ببالریجیا016632
320 150 130 600 600 المبیت الجامعي بسبیطلة016842
845 700 400 236 169 500 550 650 650 2 350 صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للشمال016900
100 100 100 300 300 (المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بتونس(حسین بوزیان017411

216 45034 5804 6153 9265 39741 8006 2208503 52011 78767 0678089جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781
1 128 720 600 415 8 537 500 700 800 9 400 260 11 400 تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال000900
120 120 120 120 تجهیز المطعم الجامعي ببرج السدریة001121



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

270 نظـام أمـد

06781
7 10 20 13 50 200 50 تجهیز المطعم الجامعي بسیدي ثابت001212

255 5374286207301 5708007005008 5705809 0678111جملــة الفصـل

1 176 28098 3008 5855 2306 85192 7479 0508 8203 10327 670161 57168 210جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
350 50 400 400 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة002500

2 250 100 150 2 500 2 500 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة002751
600 5004002001002 9002 066032جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
3 250 109 128 250 240 490 اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالوسط001000

066044902402501281092503جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778
563 2 437 400 2 600 3 000 المطعم الجامعي بالمهدیة001953
191 1 377 1 568 3 932 1 568 المبیت الجامعي بالقیروان002841
92 403 50 445 1 250 495 المطعم الجامعي بالقیروان002941

3 863 1 199 5 062 6 400 5 062 المبیت الجامعي بالقصرین003642
505 2 541 3 046 1 050 3 046 المطعم الجامعي بالقصرین003742
20 20 20 المبیت الجامعي بالقصرین004742
31 264 1 005 1 300 1 950 1 300 المطعم الجامعي بسیدي بوزید004843

1 500 1 500 1 500 المطعم الجامعي صقانس بالمنستیر005152
1 000 1 000 1 000 المطعم الجامعي بالمكنین005252

2 1 498 1 500 1 500 المطعم الجامعي الورود بالمنستیر005352
15 585 9 591 600 المطعم الجامعي صقانس بالمنستیر006052
350 100 5 500 5 950 5 950 المبیت الجامعي البساتین بالمنستیر006452
476 2 024 2 500 2 125 2 500 المطعم الجامعي برجیش المهدیة006553
905 2 593 600 900 2 400 1 500 المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة006751



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

271 نظـام أمـد

06778
202 1 198 1 400 7 500 1 400 المبیت الجامعي بسیدي بوزید007143

1 000 1 000 1 000 المطعم الجامعي بالقصرین007542
1 322 600 1 582 358 500 3 362 3 862 مطعم المركب الجامعي الجدید بالقیروان008041

2 100 2 100 2 100 الحي الجامعي بسبیطلة008142
550 50 360 240 1 900 600 المركب الریاضي بسوسة008951
720 720 4 080 720 المبیت الجامعي بالقصرین009242

13 040 11 600 1 440 8 160 13 040 المبیت الجامعي بالقیروان009341
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالمهدیة009553

1 400 500 100 500 1 500 2 000 توسیع مطعم الحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر009652
648 100 100 1 689 1 293 500 3 330 3 830 بناء مطعم الحي الجامعي صبرة بالقیروان009741
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بسیدي بوزید009843
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالقصرین009942

1 000 1 000 1 000 المطعم الجامعي بسیدي بوزید010543
5 400 50 50 5 500 5 500 توسیع المبیت الجامعي سقانص بالمنستیر011252

515 53785080034 1113 57925 1008603 27418 82742 81344 0677864جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780
863 200 500 338 1 049 1 000 1 950 2 950 الحي الجامعي الغزالي بسوسة001251

1 000 1 000 1 000  أوت بالمنستیر3المبیت الجامعي 001652
359 50 50 280 1 011 1 750 1 750 المبیت الجامعي الریاض بسوسة001851
800 800 800 الحي الجامعي عقبة إبن نافع  بالقیروان001941

1 307 50 50 993 2 400 2 400 الحي الجامعي عقبة ابن نافع بالقیروان002141
194 506 700 700 تهیئة مطعم المعهد العالي لتكوین المعلمین بالقیروان002341
359 1 841 2 200 2 200 المبیت الجامعي ابن سینا بسوسة002451

1 372 50 1 078 1 400 1 100 2 500 الحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر002552
175 175 175 175 350 المطعم الجامعي بسیدي بوزید003042

1 600 1 600 1 600 الحي الجامعي ابن خلدون بسوسة003651
2 600 2 600 2 600 المبیت الجامعي برقادة القیروان005241
1 350 1 350 1 350 المبیت الجامعي اإلمام المازري بالمنستیر005452

500 500 500 تهیئة مطعم المعهد العالي لتكوین المعلمین بالقیروان011441
300 300 300  أوت بالمنستیر3المبیت الجامعي 011852
500 500 500 الحي الجامعي ابن خلدون بسوسة012051

1 500 1 500 1 500 المبیت الجامعي رقادة بالقیروان012441
12 1 088 1 100 1 100 المبیت الجامعي بالمهدیة012953



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

272 نظـام أمـد

06780
1 744 200 100 627 1 329 1 200 2 800 4 000 المبیت الجامعي سهلول بسوسة013451

400 400 400 المبیت الجامعي صقانس المنستیر013552
1 020 100 100 162 218 1 600 1 600 المبیت الجامعي صبرة بالقیروان014441

600 600 600 المطعم الجامعي صقانس بالمنستیر014952
232 50 50 43 225 600 600 الحي الجامعي ابن الجزار بالقیروان015241
292 500 400 55 53 300 300 400 300 1 300 صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للوسط017000
500 50 220 330 550 تهیئة المطعم الجامعي بالقصرین00142ج

029 20012 3001 5051 1161 99517 3006303 0001 2253 15024 0678033جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781
4 181 500 500 150 4 984 15 500 400 600 8 800 780 10 315 تجهیز المبیت الجامعي بسیدي بوزید000843

27 21 48 520 48 تجهیز المطعم الجامعي بسیدي بوزید000943
20 70 50 140 560 140 تجهیز المطعم الجامعي بسوسة001351

228 0051505505704 988600400500155 8608 5031 0678110جملــة الفصـل

2 375 92053 9002 3012 3605 98947 2407 7002 7001 22721 68778 85646 111جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
308 148 44 500 500 توسعة مقر دیوان الخدمات الجامعیة بالجنوب001900
170 80 250 250 بناء مقر اإلدارة الجهویة للخدمات الجامعیة بقابس002181
250 250 250 بناء مقر اإلدارة الجهویة للخدمات الجامعیة بقفصة002271

000124148728 0001 066031جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
13 250 227 250 240 490 اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالجنوب001100

0660449024025022725013جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778
1 450 9 090 10 540 10 540 مبیت كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس001261



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

273 نظـام أمـد

06778
542 1 958 2 500 2 500 المطعم الجامعي لكلیة العلوم بصفاقس001361

2 667 3 308 5 975 7 956 5 975 المبیت الجامعي بقفصة001471
687 919 6 1 600 2 023 1 606 المطعم الجامعي بقفصة001771
145 303 3 634 4 082 8 622 4 082 المبیت الجامعي بقابس002281
282 840 149 973 2 375 1 122 المطعم الجامعي بقابس002381
882 4 868 5 750 5 750 المبیت الجامعي بجربة002482

3 970 1 092 5 062 4 590 5 062 المبیت الجامعي بقبلي003473
639 607 1 246 1 050 1 246 المطعم الجامعي بقبلي003573
14 1 926 1 940 1 940 المطعم الجامعي بتوزر004972
3 1 497 1 500 1 500 المطعم الجامعي علي النوري بصفاقس005661

396 50 100 228 326 1 100 1 100 المركز الثقافي الجامعي بصفاقس005761
111 142 4 647 4 900 4 310 4 900 المبیت الجامعي بمدنین006282
113 7 1 245 1 365 1 190 1 365 المطعم الجامعي بمدنین006382
780 720 600 900 3 864 1 500 المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس006661
189 5 811 6 000 6 000 المبیت الجامعي بتوزر007072
456 1 344 1 800 6 410 1 800 المبیت الجامعي بتطاوین007283
145 525 670 2 335 670 المطعم الجامعي بتطاوین007383
250 50 30 270 300 المطعم الجامعي بجربة007482

1 000 1 000 1 000 المطعم الجامعي بن عرفة بقفصة007671
1 534 216 1 750 1 750 المطعم الجامعي بقابس007781
1 000 1 000 1 000 بناء مراكز إقامة بالمدن الجامعیة الداخلیة لفائدة األساتذة الباحثین008600
550 50 360 240 1 900 600 المركب الریاضي بصفاقس009061

1 900 100 400 600 1 800 2 400 بناء مطعم المعهد العالي لتكنولوجیا الطاقة بقفصة010271
1 720 200 400 660 220 1 440 10 180 2 320 بناء مبیت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس010361

50 50 100 67 233 500 500 توسعة المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس010461
1 500 50 50 1 600 1 600 المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والشبابي بقفصة011071

975 05055021 8067471 29078545 2338201 80567 12856 0677870جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780
9 791 800 800 الحي الجامعي علي النوري بصفاقس001361

660 660 660 الحي الجامعي سیدي مرزوق بقابس001481
90 181 319 90 500 590 المطعم الجامعي المنار بصفاقس001761
27 653 680 680 الحي الجامعي الفرابي صفاقس002061
101 549 650 650 المبیت الجامعي بقفصة002671



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

274 نظـام أمـد

06780
231 100 2 369 185 2 515 2 700 الحي الجامعي سیدي منصور بصفاقس005561
51 249 300 300 المطعم الجامعي اابن رشد بقفصة011671
137 363 500 500 المطعم الجامعي ابن شباط بصفاقس013161

1 200 1 200 1 200 الحي الجامعي سیدي منصور بصفاقس013361
654 150 100 40 356 1 300 1 300 الحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس013861

650 650 650 المبیت الجامعي ابن منظور بقفصة013971
24 200 100 1 576 1 900 1 900 المبیت الجامعي ابن سرح بقابس014081
16 1 384 1 400 1 400 المبیت الجامعي الیاسمین بصفاقس014161
900 900 900 المبیت الجامعي  بقفصة014271
130 97 973 1 200 1 200 تهیئة المبیت الجامعي ابن الجزار بصفاقس014661
400 200 200 800 800 المطعم الجامعي حي المنارة بقابس015381
750 200 150 300 800 1 100 الحي الجامعي عمر بن الخطاب بقابس016381
150 150 150 المبیت الجامعي ابن منظور والمطعم الجامعي ابن رشد بقفصة016471
650 300 600 750 500 300 1 550 ربط مؤسسات الخدمات الجامعیة بالجنوب بالغاز الطبیعي016500
349 600 200 51 300 600 300 300 300 1 500 صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للجنوب017100

1 500 1 500 1 500 المطعم الجامع عمر بن الخطاب بقابس017381
369 6507 4501 1923691 62511 3501 1001 8001 1551 03016 0678022جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781
969 550 400 301 7 130 500 400 500 7 950 9 350 تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب001000
42 28 70 280 70 تجهیز المطعم الجامعي بصفاقس001461

011 1583014005501 0205004005007 4202808 067819جملــة الفصـل

3 096 00031 9003 5652 5071 41064 3902 3203 3002 6482 08592 06857 103جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

خدمات جامعیة أخرى 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

نفقات مختلفة 06608
1 500 400 100 965 460 200 375 18 825 2 000 دعم االنشطة الطالبیة وتطویر الخدمات الجامعیة المسداة للطالب001700

500 8253752004609651004001 00018 066082جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

275 نظـام أمـد

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778
9 255 3 245 12 500 12 500 تهیئة أراضي المبیتات الجامعیة الخاصة005400
1 000 1 000 1 000  اقتناء أراضي من الوكالة العقاریة للسكنى لتوظیفها للسكن الجامعي005800

الخاص
1 000 1 000 1 000 تهیئة أراضي لفائدة المبیتات الجامعیة الخاصة007900

255 24511 0003 5001 50013 0677814جملــة الفصـل

إقتناء مباني خاصة بالخدمات الجامعیة 06779
1 625 2 198 1 624 2 199 3 823 إقتناء مبیت جامعي بمنوبة000714
102 2 658 2 760 2 760 اقتناء عمارات للسكن الجامعي بمنوبة000814
285 285 285 اقتناء مبنى للمركز الثقافي الجامعي بمدنین000982

1 500 1 500 1 500 اقتناء مبیت جامعي بالكاف00133ج
012 5002 8561 6244 5001 2441 3685 067798جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780
1 862 300 5 800 6 306 23 792 909 300 12 500 24 351 38 060 ترمیم وتوسیع دار الطلبة بباریس000299
6 256 500 200 108 7 459 1 14 522 14 523 حمایة المؤسسات الجامعیة و مراكز اإلیواء000300
1 291 200 1 009 2 500 2 500 التشجیع على استعمال الطاقات المتجددة005300
300 300 300 التشجیع على استعمال الطاقات المتجددة005600

2 850 900 200 928 10 622 1 000 14 500 15 500 اشغال صیانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعیة011700
1 200 1 200 1 200 صیانة و تعهد مؤسسات الخدمات الجامعیة012600
5 806 900 600 814 1 320 2 000 2 400 2 400 8 120 تهیئة المالعب والفضاءات الریاضیة بالمؤسسات الجامعیة016700

565 80019 8002 1566 8828 41042 6202 0002 9002 27314 20358 0678080جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781
1 088 18 522 478 19 132 19 610 تجهیزات بعنوان الخدمات الجامعیة000100
227 773 1 000 1 000 تجهیزات إداریة مختلفة لمؤسسات الخدمات الجامعیة000500
80 1 820 1 900 1 900 تجدید تجهیزات الخدمات الجامعیة000600
402 2 298 2 700 2 700 تجهیز قاعات لالعالمیة بمراكز االیواء الجامعي000700

797 4131 73247823 21024 0678125جملــة الفصـل

4 129 70036 9004 1566 3968 47774 5806 2004 2752 74915 825101 28118 130جملــة البرنامج الفرعي

7 776 900218 00018 60718 49321 727278 95726 27018 0959 72767 267433 776191 555جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

276 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المصالح المركزیة  1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
1 234 50 50 66 1 400 1 400 دراسات مختلفة000100

234 4006650501 4001 066001جملــة الفصـل

شراء أراضي 06601
23 480 1 300 50 21 038 3 154 42 714 45 868 إقتناء أراضي000100

480 30023 038501 15421 7143 86842 0660145جملــة الفصـل

بناءات إداریة 06603
15 954 1 400 2 140 1 624 43 112 12 2 450 61 768 64 230 اعتمادات الدراسات000100
2 038 2 865 1 953 2 950 4 903 توسیع مقر الوزارة000211
766 100 100 32 1 772 500 2 270 2 770 تهیئات بمقر الوزارة000611
1 2 746 2 747 2 200 2 747 بناء مقر جامعة جندوبة001132

500 500 500 بناء مقر أرشیف بالوزارة001500
109 2 191 2 300 1 955 2 300 بناء مقر جامعة المنستیر001652
500 500 500 بناء مقر الجامعة اإلفتراضیة001711
700 100 100 900 900 تهیئة فرع مقر الوزارة بنهج الساحل002311
38 462 500 500 تهیئة مستودع للسیارات براس الطابیة002411

606 60020 3401 6562 1481 96553 4505001 4352 15574 3504 0660379جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
1 224 340 820 17 044 922 500 18 006 19 428 إقتناء وسائل نقل000100

1 99 100 100 تجهیزات مختلفة لفائدة المؤسسات الجدیدة000200
472 200 100 798 70 1 500 1 570 إقتناء تجهیزات مختلفة لإلدارة المركزیة000411

697 9419205401 60650099217 09819 0660421جملــة الفصـل

البرامج الإلعالمیة 06605
5 000  تركیز منظومة إعالمیة لتطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم000100

العالي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

277 نظـام أمـد

06605
6 635 4 871 11 506 11 506 المخطط المدیري لإلعالمیة بالوزارة000411
2 356 400 200 4 360 950 750 5 616 7 316 إستغالل رخص نظم و برمجیات میكروسوفت000500
3 000 3 000 3 000 SINUS النظام المعلوماتي للتعلیم العالي000600
8 000 8 000 8 000 sinus النظام المعلوماتي للتعلیم العالي000700

30 570 600 600 السالمة المعلوماتیة000800
2 190 50 360 2 600 2 600 رقمنة المكتبات الجامعیة000900
1 440 350 200 1 990 1 990 إقتناء معدات إعالمیة لإلدارة المركزیة001011

651 16145075023 95010 3127508 00025 0125 0660535جملــة الفصـل

مصاریف الإلعالنات والإلشهار 06607
421 1 1 688 210 1 900 2 110 مصاریف اإلعالنات واإلشهار000100

6881421 9002101 1101 066072جملــة الفصـل

نفقات مختلفة 06608
953 100 100 122 1 575 100 2 750 2 850 مصاریف التأمین العشري للبنایات000700

2 860 100 100 1 330 450 640 640 32 150 3 060 تطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم العالي001400
10 277 300 1 000 73 11 650 11 650 برنامج مقاومة اإلرهاب010000

090 20050014 6481221 3301 4007406404501 15014 56032 0660817جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
3 579 18 263 1 299 20 543 30 600 21 842 المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا003211

579 2633 29918 5431 60020 84230 0677521جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
305 1 694 268 1 731 1 999 تصفیة المشاریع القدیمة000100

2 474 36 736 734 38 476 39 210 ترمیم المحالت القدیمة000200
1 900 1 900 1 900 قصر العلوم بالمنستیر002952

679 4304 90238 2072 10940 0677643جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
287 1 274 253 1 308 1 561 تعویض التجهیزات القدیمة000100

1 228 11 257 12 485 12 485 تجهیزات دراسیة مختلفة000200
32 2 880 2 912 2 912 دعم طاقة التكوین في الإلعالمیة000600
272 1 548 251 1 569 1 820 1997تجهیز مؤسسات التعلیم العالي - برنامج سنة 000700
262 1 238 1 500 1 500 1998تجهیز مؤسسات التعلیم العالي - برنامج سنة 001000



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

278 نظـام أمـد

06777
275 1 225 1 500 1 500 1999تجهیز مؤسسات التعلیم العالي - برنامج سنة 001100
645 8 275 8 920 19 880 8 920 إدخال التقنیات الجدیدة للتعلیم001200

1 105 2 3 020 1 000 3 127 4 127 تجدید التجهیزات العلمیة لمؤسسات التعلیم العالي001400
421 2 379 2 800 2 800 2000تجهیزات لمؤسسات التعلیم العالي ( برنامج 001600  ).

1 200 1 200 1 200 تجدید التجهیزات العلمیة لمؤسسات التعلیم العالي001900
47 299 346 2 186 346 تجدید تجهیزات المخابر بالمؤسسات التعلیمیة002900
120 880 120 880 1 000 تجهیزات علمیة وتقنیة لمؤسسات التعلیم العالي003100
214 386 600 600 معدات إعالمیة وعلمیة للمعاهد العلیا لتكوین المعلمین003600
113 987 1 100 11 900 1 100 اقتناء تجهیزات لمنظومة " بیروني " للمكتبات الجامعیة003800
200 200 200 BURONI اقتناء تجهیزات لمنظومة بیروني004400

421 64826 02435 0473 96639 07133 0677742جملــة الفصـل

1 858 74099 0104 7815 0311 826198 20023 1906402 5643 871279 420105 309جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز الحساب الخوارزمي 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
3 601 600 1 100 759 6 060 6 060 تجهیزات لمركز الحساب الخوارزمي004900

601 1006003 0607591 0606 067776جملــة الفصـل

البحث العلمي 06782
48 612 40 620 660 تجهیزات لمركز الحساب الخوارزمي000111

1 015 735 761 989 1 750 مركز الحساب الخوارزمي000412
8 002 7 198 2 153 13 047 15 200 محاضن المؤسسات000800
153 1 000 1 153 1 153 محضنة المؤسسات بالقطب التكنولوجي بصفاقس001161
125 875 1 000 1 000 محضنة المؤسسات بالقطب التكنولوجي بسوسة001251
850 150 550 450 1 000 مركز الحساب العلمي الخوارزمي001314

18 383 3 800 5 550 200 24 267 2 000 6 000 44 200 52 200 تراسل المعطیات لمركز الحساب الخوارزمي001400
167 1 094 1 261 1 261 مركز الحساب الخوارزمي001514

50 50 100 100 دراسات مختلفة لمركز الحساب الخوارزمي001614



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

279 نظـام أمـد

743 00028 6004 7812005 50435 0003 0001002 7206 32462 0678274جملــة الفصـل

2 344 60032 7004 5402006 50436 0003 0001002 7806 38468 80جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز النشر الجامعي 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
100 1 200 100 1 200 1 300 مركز النشر الجامعي بمنوبة007814
86 314 400 400 مركز النشر الجامعي بمنوبة020014

514186 6001001 7001 067751جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 2 349 2 350 2 350 تهیئة قصر العلوم بالمنستیر002252

3491 3502 3502 067762جملــة الفصـل

3 863187 9501003 0503 4جملــة البرنامج الفرعي

9 389 340132 7109 98111 4341 430238 20027 1907404 2949 871352 854105 393جملــة البرنامج

2 776 739994 905104 99218 68045 634321 9651 493 72360 72256 23050 4601 115 604 2 285 468 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ق.خ.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

280

_261 الباب:

8 065 8 065 8 065 بناءات إداریة 09603
4 200 400 400 2 200 400 1 150 1 250 5 000 البرامج الإلعالمیة 09605

114 320 2 000 2 300 7 27 317 62 899 6 050 20 070 23 025 33 900 145 944 نفقات مختلفة 09608
226 362 700 1 000 986 247 004 148 427 8 103 319 522 476 052 بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
104 574 4 730 4 750 1 968 71 380 35 663 2 200 17 800 131 739 187 402 تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
77 401 750 500 472 90 599 30 913 3 960 880 8 160 125 809 169 722 بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 09778
1 957 350 300 113 1 290 1 430 2 720 تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 09781

994 90550 23524 30018 513289 457436 4133 4339 2508 930536 879 612 400 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

1

2019
نظـام أمـد

التعلیم العالي : المصالح المركزیة_26 الباب:

281

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

تعلیم عالي شمال 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس  2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
482 0981 5805 6المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بزغوان014522 6 580

482 0981 5805 097756جملــة الفصـل 6 580

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
900 90013 13المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا001711 13 900

900 90013 0977713جملــة الفصـل 13 900

2 382 09815 9005 58013 6جملــة البرنامج الفرعي 20 480

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس المنار 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
650 6507 7المعهد العالي لإلعالمیة بأریانة010712 7 650

650 6507 097757جملــة الفصـل 7 650

3 650 6507 7جملــة البرنامج الفرعي 7 650



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

282
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قرطاج 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
218320 5384 4المعهد العالي للفنون الجمیلة بنابل006821 4 538
357733 0905 6كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بنابل006921 6 090
224 6761001 0008 10المعهد العالي لإلعالمیة و منظومات اإلتصال ببرج السدریة010221 10 000
795150100355 4006 7المعهد العالي للمحاسبة و التجارة ببنزرت010923 7 400
200 2004 4المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت013823 4 200
515 95298650050017 1033506 0008 18المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت014223 26 453
552 2981502 0009 12المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا المتقّدمة ببرج السدریة016521 12 000
900 9009 9المعهد العالي لإلعالمیة و تقتیات اإلتصال ببرج السدریة017021 9 900

799 29698690060036 25041 10310 2288 0977562جملــة الفصـل 80 581

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
96089862تجهیز المعهد العالي للفنون الجمیلة بنابل002321 960
366 9207146008 7501 8501 9تجهیز معهد تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة004521 11 600
020 4801 5001 2إقتناء معدات علمیة و تقنیة ومخابر للغات004700 2 500
000 0003 3تجهیز المعهد العالي لعلوم و تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة004821 3 000
633 0676005 6506502 7تجهیز العهد العالي لالعالمیة وتكنولوجیات االتصال ببرج السدریة005121 8 300
913 50011971880010 0002 0508 2تجهیز المعهد العالي للتكنولوجیات المتقدمة  ببرج السدریة005221 12 550
200350530320 1تجهیز المعهد العالي للمحاسبة وٕادارة المؤسسات ببنزرت005623 1 200
800800تجهیز المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت005723 800
607 0005 400484458003 5007 2تجهیز المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت006223 9 900

721 53035 1503 8773 5321 5006 8005 51017 0977727جملــة الفصـل 50 810

4 520 13072 0504 8634 8282 75047 10315 8008 73817 89جملــة البرنامج الفرعي 131 391



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

283
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة منوبة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
506100100464 1708 9المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت012212 9 170

506100100464 1708 097759جملــة الفصـل 9 170

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
500856300500844 2تجهیز المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت005812 2 500

500856300500844 097772جملــة الفصـل 2 500

5 308 3624006001 6709 11جملــة البرنامج الفرعي 11 670
1 860 73096 4504 8634 2882 30062 10337 8008 98817 107جملــة البرنامج 171 191

تعلیم عالي وسط  2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة سوسة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
196 1761 3727 8كلیة العلوم اإلقتصادیة والتصرف بسوسة008451 8 372
700800 5007 8المدرسة الوطنیة للمهندسین بسوسة012351 8 500
200 2003 3المعهد العالي لمهن الریاضة بسوسة012951 3 200

196 8765 07214 0977520جملــة الفصـل 20 072

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
045755 8004 4تجهیز المدرسة الوطنیة للمهندسین بسوسة005051 4 800

045755 8004 097774جملــة الفصـل 4 800



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

284
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

1 951 9215 87218 24جملــة البرنامج الفرعي 24 872

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة المنستیر 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
500 5006 6المعهد العالي للمحاسبة و التجارة بالمنستیر014352 6 500
325 32512 12المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالمهدیة018453 12 325
375 3756 6المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمهدیة020753 6 375

200 70025 50018 097756جملــة الفصـل 25 200

2 200 70025 50018 6جملــة البرنامج الفرعي 25 200

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة القیروان 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناءات إداریة 09603
955 9551 1بناء مقر جامعة القیروان001441 1 955

955 9551 096031جملــة الفصـل 1 955

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
595 49523 10012 11المعهد العالي للعلوم و التكنولوجیا بالقصرین016242 23 595
650 6507 7المعهد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید020843 7 650

245 14531 10020 0977511جملــة الفصـل 31 245

3 200 10033 10022 11جملــة البرنامج الفرعي 33 200



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

285
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة جندوبة 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
650 6507 7المعهد العالي للفنون و الحرف بسلیانة014734 7 650
520 5209 9القریة اللغویة بالمهدیة017753 9 520

170 17017 0977517جملــة الفصـل 17 170

4 170 17017 17جملــة البرنامج الفرعي 17 170

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

برامج أخرى للتعلیم العالي 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

نفقات مختلفة 09608
100 65050040010 5405 8102 2دعم استقاللیة الجامعات001300 11 000
600 46550030039 41026 5256 7دعم تشغیلیة خریجي التعلیم العالي001500 40 400
093 69071504009 9805 9801 1ضمان جودة التكوین بمؤسسات التعلیم العالیوارساء مبدا االشهاد واالعتماد001600 9 650

793 10058 1501 80571 93037 31510 0960812جملــة الفصـل 61 050

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
LMD4 4501 7862 664 " دعم التكوین البیداغوجي وارساء نظام " امد003500 4 450
805 19510 0004 15تجدید التجهیزات العلمیة والتقنیة بكلیات العلوم ومدارس المهندسین006000 15 000
009 9911 0001 3تجهیز المعاهد التحضیریة للدراسات الهندسیة006100 3 000

478 97214 4507 0977722جملــة الفصـل 22 450

5 271 10073 1501 97271 8057 93037 31510 45012 22جملــة البرنامج الفرعي 83 500
2 792 100154 1501 89371 77526 93095 31510 92212 64جملــة البرنامج 183 942

تعلیم عالي جنوب 3 البرنامج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

286
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة صفاقس 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
200 2003 3المعهد العالي للموسیقى بصفاقس011361 3 200
343607 9507 7المعهد العالي لإللكترونیك و تكنولوجیات اإلتصال بصفاقس012761 7 950
614336 9506 6المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس012861 6 950

143 9574 10013 0977518جملــة الفصـل 18 100

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
400222300500378 1تجهیز المعهد العالي لإللكترونیك وتقنیات اإلتصال بصفاقس005461 1 400
750512238تجهیز المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس005561 750
400200200تجهیز المعهد العالي لإلعالمیة والملتمیدیا بصفاقس006361 400

550734500700616 097772جملــة الفصـل 2 550

1 759 6915007004 65014 20جملــة البرنامج الفرعي 20 650

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قابس 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
740 2271 9679 10كلیة العلوم بقابس005481 10 967
809 7711 5805 7المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس010881 7 580
105795 9006 6المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوین016183 6 900
650 6507 7المعهد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس018181 7 650
800 8006 6العهد العالي لتقنیات المیاه بقابس019581 6 800

794 10318 45021 44714 0977525جملــة الفصـل 39 897

2 794 10318 45021 44714 25جملــة البرنامج الفرعي 39 897



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

287
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قفصة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناءات إداریة 09603
955 9551 1بناء مقر جامعة قفصة001371 1 955

955 9551 096031جملــة الفصـل 1 955

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
142 0011 1439 10كلیة العلوم بقفصة005671 10 143
650 6507 7المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة017971 7 650
325 32512 12المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقفصة018071 12 325
270 2705 5المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بقفصة018871 5 270
375 3756 6المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتوزر019372 6 375

762 00132 6209 14331 0977510جملــة الفصـل 41 763

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
492138 6306 6تجهیز كلیة العلوم بقفصة000871 6 630
246254 2942064 4تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة000971 4 500

738392 92420610 0977710جملــة الفصـل 11 130

3 109 73935 78119 06733 21جملــة البرنامج الفرعي 54 848

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
196764 864964 4المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس004811 4 960
855425 2802 3المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة004951 3 280
19759 2564 4المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس005061 4 256



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

288
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09775
19098 2882 2المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس005181 2 288
593 0821 5041716 7المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة005871 7 675
460 5401 2813 7191 3المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة007153 5 000
262632 8945 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة007232 5 894
389505 804905 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان007341 5 894
341514 8555 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف007433 5 855
487813 3006 7المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي007673 7 300
414 5862 0007 0002 8المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین007742 10 000
117 8332 9504 6المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة008634 6 950
416 2841 7008 9المعهد األعلى للدراسات التكنولوجیة ببنزرت009123 9 700
881469 3505 6المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة009221 6 350
700 7009 9المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت009323 9 700
447603 7273236 6المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة009431 7 050
854596 4509 10المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بو زید009643 10 450
800800محضنة بمعهد الدراسات التكنولوجیة بسلیانة011434 800
061489 5505 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة  بمدنین013682 5 550
363 0872 45010 12المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین014683 12 450

830 57227 461103 94114 09775116جملــة الفصـل 131 402

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
225 1018004 20021 9262 23تجهیزات لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000300 26 126
700 7001 1تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة002031 1 700
400 4002 2تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة003334 2 400
069 4311 5003 4تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة003431 4 500
415 5851 0002 4تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید004643 4 000
753 2472 0001 4تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین005383 4 000
60032091189تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت005923 600

751 6849180013 10028 2004 0262 0977737جملــة الفصـل 43 326

5 581 2569180041 561132 20018 9672 153جملــة البرنامج الفرعي 174 728



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

289
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الھیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

نفقات مختلفة 09608
584416 0001 2تكوین إطار التدریس للمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000300 2 000

584416 0001 096082جملــة الفصـل 2 000

6 584416 0001 2جملــة البرنامج الفرعي 2 000
3 659 300700100 373911 792189 20066 1312 223جملــة البرنامج 292 123

بحث علمي شمال  5 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مدینة العلوم 7 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
49725 5225 5المعهد العالي لفنون المیلتمیدیا بمنوبة009514 5 522
100 10011 11المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بمنوبة016314 11 100

125 49711 1005 52211 097755جملــة الفصـل 16 622

7 125 49711 1005 52211 5جملــة البرنامج الفرعي 16 622
5 125 49711 1005 52211 5جملــة البرنامج 16 622

بحث علمي جنوب 6 البرنامج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

290
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

قصر العلوم 9 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

نفقات مختلفة 09608
1919المشاركة في النهوض بقطاع التعلیم العالي الخاص000600 19
167 7336 90025 31برنامج دعم الجودة بقطاع التعلیم العالي000800 31 900

186 7336 9001925 0960831جملــة الفصـل 31 919

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
170654516 1إقتناء معدات نسخ ومعدات سمعیة بصریة004000 1 170
800800إقتناء معدات إعالمیة004100 800

316 9706541 097771جملــة الفصـل 1 970

9 502 3877 8701926 33جملــة البرنامج الفرعي 33 889
6 502 3877 8701926 33جملــة البرنامج 33 889

برنامج الخدمات الجامعیة 7 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 09778
970459 4293 4المبیت الجامعي بالكاف003033 4 429
22199 307131 1المطعم الجامعي بالكاف003133 1 320
136264 4002 2المطعم الجامعي ببنزرت004023 2 400
597 1031 5964 1041 4المبیت الجامعي بسلیانة004134 5 700
01535 0501 1المطعم الجامعي بسلیانة004234 1 050
04999554 1المطعم الجامعي بقلیبیة004421 1 049
8301 8318 8المبیت الجامعي ببنزرت004523 8 831



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

291
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09778
40661 4671 1المطعم الجامعي بباجة004631 1 467
736 7241 4603 5المبیت الجامعي بباجة005931 5 460
937383 280403 4المبیت الجامعي بقلیبیة006121 4 320
610 6102 2االمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت006812 2 610
811303 1142 3المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة006921 3 114
788 2604721 2بناء مركب ریاضي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة008421 2 260
750 9609401501المركب الریاضي بسیدي ثابت008812 1 900
080 0804 4المبیت الجامعي بجندوبة009432 4 080
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالكاف010033 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بباجة010131 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بسلیانة010634 1 360
960 9604 4المبیت الجامعي بسیدي ثابت010712 4 960
060 0609 9المبیت الجامعي ببرج السدریة010821 9 060

320 14847215033 80934 3419409 0977857جملــة الفصـل 68 090

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 09781
260260تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال000900 260
120120تجهیز المطعم الجامعي ببرج السدریة001121 120
2001007030تجهیز المطعم الجامعي بسیدي ثابت001212 200

0978120038010070410جملــة الفصـل 580

1 730 14847210022033 18934 54194010 57جملــة البرنامج الفرعي 68 670

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 09778
353579 9323 3المبیت الجامعي بالقیروان002841 3 932
22525 238121 1المطعم الجامعي بالقیروان002941 1 250
000 4002 0004 4002 4المبیت الجامعي بالقصرین003642 6 400
02426 0501 1المطعم الجامعي بالقصرین003742 1 050



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

292
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09778
950995955 1المطعم الجامعي بسیدي بوزید004843 1 950
125 1252 2المطعم الجامعي برجیش المهدیة006553 2 125
400 4002 2المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة006751 2 400
556944 5006 7المبیت الجامعي بسیدي بوزید007143 7 500
750 9609401501المركب الریاضي بسوسة008951 1 900
080 0804 4المبیت الجامعي بالقصرین009242 4 080
160 1608 8المبیت الجامعي بالقیروان009341 8 160
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالمهدیة009553 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بسیدي بوزید009843 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالقصرین009942 1 360

124 55315027 45717 43094020 0977823جملــة الفصـل 44 827

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 09781
130650780تجهیز المبیت الجامعي بسیدي بوزید000843 780
260260520تجهیز المطعم الجامعي بسیدي بوزید000943 520
56020028080تجهیز المطعم الجامعي بسوسة001351 560

380 097819509102002801جملــة الفصـل 1 860

2 504 55320043028 36717 38094021 24جملــة البرنامج الفرعي 46 687

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 09778
350 6062 7691875 7المبیت الجامعي بقفصة001471 7 956
608415 963601 1المطعم الجامعي بقفصة001771 2 023
266356 6228 8المبیت الجامعي بقابس002281 8 622
076299 3752 2المطعم الجامعي بقابس002381 2 375
358232 4001904 4المبیت الجامعي بقبلي003473 4 590
00842 0501 1المطعم الجامعي بقبلي003573 1 050
26347 3104 4المبیت الجامعي بمدنین006282 4 310



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

293
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09778
10189 1901 1المطعم الجامعي بمدنین006382 1 190
972892 8642 3المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس006661 3 864
544866 4105 6المبیت الجامعي بتطاوین007283 6 410
096239 1252102 2المطعم الجامعي بتطاوین007383 2 335
750 9609401501المركب الریاضي بصفاقس009061 1 900
380 1405003009 1608801 8بناء مبیت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس010361 10 180

957 89850045016 08064738 1608802 0388 0977845جملــة الفصـل 56 805

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 09781
280113167تجهیز المطعم الجامعي بصفاقس001461 280

09781280113167جملــة الفصـل 280

3 124 01150045017 08064739 1608802 3188 45جملــة البرنامج الفرعي 57 085

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

خدمات جامعیة أخرى 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

نفقات مختلفة 09608
725 93580030017 59050012 8001 3دعم االنشطة الطالبیة وتطویر الخدمات الجامعیة المسداة للطالب001700 18 825

725 93580030017 59050012 8001 096083جملــة الفصـل 18 825

4 725 93580030017 59050012 8001 3جملــة البرنامج الفرعي 18 825
7 083 40097 6001 7124721 13890 46045 4704 9602 23911 127جملــة البرنامج 191 267

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المصالح المركزیة  1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

294
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

بناءات إداریة 09603
200 2002 2بناء مقر جامعة جندوبة001132 2 200
955 9551 1بناء مقر جامعة المنستیر001652 1 955

155 1554 096034جملــة الفصـل 4 155

البرامج الإلعالمیة 09605
 تركیز منظومة إعالمیة لتطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم000100

العالي
1 2501 1504002 2004004004 200 5 000

200 2004004004 1504002 2501 096051جملــة الفصـل 5 000

نفقات مختلفة 09608
200 14035060031 55012 5505 9107 6تطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم العالي001400 32 150

200 14035060031 55012 5505 9107 096086جملــة الفصـل 32 150

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
502 0986 88124 7192 27المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا003211 30 600

502 0986 88124 7192 0977527جملــة الفصـل 30 600

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
716 16410 8809 19إدخال التقنیات الجدیدة للتعلیم001200 19 880
001185 129572 2تجدید تجهیزات المخابر بالمؤسسات التعلیمیة002900 2 186
900 90011 11اقتناء تجهیزات لمنظومة " بیروني " للمكتبات الجامعیة003800 11 900

801 16522 95711 00911 0977722جملــة الفصـل 33 966

1 858 00068 2637501 33335 95033 7005 1608 7288 49جملــة البرنامج الفرعي 105 871
9 858 00068 2637501 33335 95033 7005 1608 7288 49جملــة البرنامج 105 871

879 413536 436الجملة  العامة 8 930 9 250 3 433 289 457 18 513 24 300 50 235 612 400 994 905



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

295

_261 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

550اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803 400 400

400400550جامعة تونس اإلفتراضیة

400400550الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

296

_261 الباب:

450اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803

450جامعة تونس اإلفتراضیة

450الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

297نظـام أمـد

_261 الباب:

3 تعلیم عالي جنوبالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

4 جامعة تونس اإلفتراضیةالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803
450جامعة تونس اإلفتراضیة

000600150 (تجهیز مراكز التعلّم عن بعد (جامعة تونس اإلفتراضیة

00080050 ERP اقتناء منظومة اعالمیة متكاملة

00090030 .تدعیم البنیة التحتیة التقنیة

00100050 .تجهیز المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر

001100170 مراكز التعلم عن بعد virtualisation  تعمیم تقنیة

07803450جملــة الفصـل
450 4 جملــة البرنامج الفرعي

450 3 جملــة البرنامج
450الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التكلفة

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

298

_261 الباب:

100اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803 400 400

400400100جامعة تونس اإلفتراضیة

400400100الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

299نظـام أمـد

_261 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

3 تعلیم عالي جنوبالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

4 جامعة تونس اإلفتراضیةالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین 07803

100جامعة تونس اإلفتراضیة 400 400

50 200 200
 تجدید المعدات السمعیة البصریة لفائدة جامعة تونس

.االفتراضیة
00400ج

50 200 200
تهیئات مختلفة لفائدة المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر 00600ج

07803400100جملــة الفصـل 400
400400100 4 جملــة البرنامج الفرعي

400400100 3 جملــة البرنامج
400400100الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2018 2017 2016

2019
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

20172018 2016

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

300

_261 الباب:

226 17اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803 550 580 227 61 660 14 358 400 1 317 622 63 546 80 243

525 14مدینة العلوم بتونس 57 645 13 375 58 795 72 170

512 1قصر العلوم بالمنستیر 280 4 015 805 637 4 365 5 807

189 1جامعة تونس اإلفتراضیة 550 300 227 178 400 680 622 386 2 266
319 19تدخالت في میدان التربیة و التكوین07812 17 267 16 359 20 227 36 586

079 8تشجیعات مباشرة 12 267 5 119 15 227 20 346
240 11مدینة العلوم بتونس 5 000 11 240 5 000 16 240

116 8296221 31740030 71778 92722758055036 545 83 773 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

نظـام أمـد

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

301

_261 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

تعلیم عالي جنوب 3البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

جامعة تونس اإلفتراضیة 4البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803
830جامعة تونس اإلفتراضیة 550 300 400 680 600 1 680

(تجهیز مراكز التعلّم عن بعد (جامعة تونس اإلفتراضیة 000600600600100150350
ERP اقتناء منظومة اعالمیة متكاملة 0008001001005050

.تدعیم البنیة التحتیة التقنیة 00090080805030
.تجهیز المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر 0010001001005050

مراكز التعلم عن بعد virtualisation  تعمیم تقنیة 00110040040050170180
.تجدید المعدات السمعیة البصریة لفائدة جامعة تونس االفتراضیة 0040020020050150ج

تهیئات مختلفة لفائدة المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر 0060020020050150ج
680600680400300550830 1جملــة الفصـل 07803

1 680600680400300550830 4 جملــة البرنامج الفرعي

1 680600680400300550830 3 جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

302 نظـام أمـد

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

قصر العلوم 9البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803
525 14مدینة العلوم بتونس 57 645 13 375 58 795 72 170

مدینة العلوم بتونس 00010068 08055 52512 55555 52512 555
مدینة العلوم بتونس 0002114 0903 2708202 1201 970

512 1قصر العلوم بالمنستیر 280 4 015 805 637 4 365 5 807

قصر العلوم بالمنستیر 0003524 3203 5158053 1651301 025
إستثمارات قصر العلوم بالمنستیر 000452850850850
.تهیئة وتأثیث قاعة االستكشاف 00505230030050250

.اقتناء وتركیز معدات سمعیة بصریة لقاعة المحاضرات 0051521371375087
.تنظیم برامج علمیة 00525220020050150

359جامعة تونس اإلفتراضیة 227 178 22 386 586

تجهیز جامعة تونس اإلفتراضیة 000500386386227159
(تهیئات مختلفة (جامعة تونس اإلفتراضیة 00070020022178200

396 66022728016 35861 5462263714 56363 78جملــة الفصـل 07803

78 56363 5462263714 35861 66022728016 396 9 جملــة البرنامج الفرعي

78 56363 5462263714 35861 66022728016 396 6 جملــة البرنامج

برنامج الخدمات الجامعیة 7البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

303 نظـام أمـد

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

خدمات جامعیة أخرى 4البرنامج الفرعي

تدخالت في میدان التربیة و التكوین07812
079 8تشجیعات مباشرة 12 267 5 119 15 227 20 346

منح االستثمار في میدان السكن الجامعي الخاص 00020020 34615 2275 11912 2678 079
240 11مدینة العلوم بتونس 5 000 11 240 5 000 16 240

 تشجیعات لفائدة الباعثین الخواص لمؤسسات التعلیم العالي و
الخدمات الجامعیة

00010016 2405 00011 2405 00011 240

319 26719 35917 22716 58620 36جملــة الفصـل 07812

36 58620 22716 35917 26719 319 4 جملــة البرنامج الفرعي

36 58620 22716 35917 26719 319 7 جملــة البرنامج
116 8296221 31740030 71778 92722758055036 545 83 773 الجملة  العامة



  
  
  

  الجامعات
  
  



نفقات التنمیة لسنة
التعلیم العالي : الجامعات

26  الباب:

( بحساب الدینار )

000 100 00020 060 25اإلستثمارات المباشرة

20 100 000

دینارا000 060 25 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

25 060 000

304
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وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

التعلیم العالي : الجامعات
26  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

25 060

10 790

25 0609 310

التعهد

10 790

25 0609 310

25 06025 06020 10025 06020 100

25 06025 06020 10025 06020 100

 II جملة فرعیة

2019

305
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وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم أو التكلفة

التعلیم العالي : الجامعات

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

306

_262 الباب:

تجهیزات إداریة 066043 6103 6103 760

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 0677618 45018 4506 210

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 067773 0003 00010 130

25 06025 06020 100 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

التعلیم العالي : الجامعات

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

307

_262 الباب:

تجهیزات إداریة 06604150

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 067761 860

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 067778 780

10 790 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

التعلیم العالي : الجامعات

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

308نظـام أمـد

_262 الباب:

د1000بحساب 
تعلیم عالي شمال1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة الزیتونة 1البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

60تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة الزیتونة 00 0007
60 06776جملــة الفصـل
60 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة تونس  2البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس 00 0003
200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100تجهیزات دراسیة  مختلفة -جامعة تونس 00 0350
100دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة تونس 00 0351

300تجهیز مؤسسات التعلیم العالي   - جامعة تونس 00 0352
500 06777جملــة الفصـل
700 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة تونس المنار 3البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

150اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة تونس المنار 00 0003
150 06604جملــة الفصـل
150 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قرطاج 4البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج 00 0005
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200 06776جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

150تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة قرطاج 00 0450
200دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة قرطاج 00 0451

800تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة قرطاج 00 0452
1 150 06777جملــة الفصـل
1 350 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة منوبة 5البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة 00 0006
100 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

300تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة  منوبة 00 0500
300تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة منوبة 00 0502

600 06777جملــة الفصـل
700 5جملــة البرنامج الفرعي

2 960 1جملــة البرنامج
تعلیم عالي وسط 2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة سوسة 1البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة 00 0008
200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

200تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة سوسة 00 0550
300دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة سوسة 00 0551

500تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة سوسة 00 0552
1 000 06777جملــة الفصـل
1 200 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة المنستیر 2البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستیر 00 0009
200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777



310 نظـام أمـد

06777

150تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة المنستیر 00 0750
300دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة المنستیر 00 0751

700تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة المنستیر 00 0752
1 150 06777جملــة الفصـل
1 350 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة القیروان 3البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

150تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القیروان 00 0014
150 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

200تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة القیروان 00 0800
200دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة القیروان 00 0801

700تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة القیروان 00 0802
1 100 06777جملــة الفصـل
1 250 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة جندوبة 4البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

150تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة 00 0013
150 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100(تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة جندوبة 00 0650
100دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة جندوبة 00 0652

100تجهیز ات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة جندوبة 00 0653
300 06777جملــة الفصـل
450 4جملــة البرنامج الفرعي

4 250 2جملــة البرنامج
تعلیم عالي جنوب3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة صفاقس 1البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس 00 0010
200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
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06777

300دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة صفاقس 00 0601
100 1تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة صفاقس 00 0602

1 400 06777جملــة الفصـل
1 600 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قابس 2البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

300تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 00 0011
300 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

150(تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة قابس 00 0700
150دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قابس 00 0702

600تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قابس 00 0703
900 06777جملــة الفصـل

1 200 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قفصة 3البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة 00 0012
100 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

680تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قفصة 00 0852
680 06777جملــة الفصـل
780 3جملــة البرنامج الفرعي

3 580 3جملــة البرنامج
10 790 الجملة العامة
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312

_262 الباب:

تجهیزات إداریة 066043 6103 6103 610

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 0677618 45018 4504 350

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 067773 0003 0001 350

25 06025 0609 310 الجملة العامة
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_262 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

تعلیم عالي شمال1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة الزیتونة 1البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

250250250اقتناء وسائل نقل- جامعة الزیتونة 00 0009
250250250 06604جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

800800200.تهیئة مركز الدراسات االسالمیة بالقیروان 11 015ج
800800200 06776جملــة الفصـل

1 0501 050450 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة تونس  2البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

200200200اقتناء وسائل نقل - جامعة تونس 00 0004
200200200 06604جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

400400200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس 00 0003
000100 0002 2تهیئة مقر فرعي لجامعة تونس 11 016ج

2 4002 400300 06776جملــة الفصـل
2 6002 600500 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة تونس المنار 3البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

180180180اقتناء وسائل نقل - جامعة تونس المنار 00 0002
250250250اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة تونس المنار 00 0003

430430430 06604جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

450450150.المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنار 11 018ج
400400150.المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار 11 019ج

350350150.المعهد العالي للعلوم االنسانیة بتونس 11 020ج
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06776

800800150كلیة الطب بتونس 11 021ج
2 0002 000600 06776جملــة الفصـل
2 4302 4301 030 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قرطاج 4البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

130130130اقتناء وسائل نقل - جامعة قرطاج 00 0005
400400400اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قرطاج 00 0017

530530530 06604جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

400400200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج 00 0005
400400200 06776جملــة الفصـل
930930730 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة منوبة 5البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

250250250اقتناء وسائل نقل - جامعة منوبة 00 0006
250250250 06604جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

400400200المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة 00 0006
400400100المدرسة الوطنیة لعلوم االعالمیة 14 022ج
400400100.معهد الصحافة وعلوم االخبار 14 024ج

1 2001 200400 06776جملــة الفصـل
1 4501 450650 5جملــة البرنامج الفرعي
8 4608 4603 360 1جملــة البرنامج

تعلیم عالي وسط 2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة سوسة 1البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

150150150اقتناء وسائل نقل - جامعة سوسة 00 0007
150150150 06604جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

400400200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة 00 0008
600600200.المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بسوسة 51 026ج

1 0001 000400 06776جملــة الفصـل
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تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

300300100دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة سوسة 00 0551
400400200تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة سوسة 00 0552

700700300 06777جملــة الفصـل
1 8501 850850 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة المنستیر 2البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

110110110اقتناء وسائل نقل - جامعة المنستیر 00 0010
150150150اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة المنستیر 00 0027

260260260 06604جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

600600300تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستیر 00 0009
400400100المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر 52 001ج

300300100.المعهد العالي لالعالمیة والریاضیات بالمنستیر 52 002ج
300300100.المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنستیر 52 003ج

1 6001 600600 06776جملــة الفصـل
1 8601 860860 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة القیروان 3البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

200200200اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة القیروان 00 0023
200200200 06604جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

800800150.كلیة االداب والعلوم االنسانیة بالقیروان 41 004ج
40040050.المعهد العالي للریاضیات التطبیقیة واالعالمیة بالقبروان 41 005ج

50050050.المعهد العالي لالعالمیة والتصرف بالقیروان 41 006ج
52052050.المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في االنسانیات بسبیطلة 42 007ج

35035050كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید 43 008ج
2 5702 570350 06776جملــة الفصـل
2 7702 770550 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة جندوبة 4البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

160160160اقتناء وسائل نقل - جامعة جندوبة 00 0011
160160160 06604جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
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06776

500500300تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة 00 0013
500500300 06776جملــة الفصـل
660660460 4جملــة البرنامج الفرعي

7 1407 1402 720 2جملــة البرنامج
تعلیم عالي جنوب3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة صفاقس 1البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

160160160اقتناء وسائل نقل - جامعة صفاقس 00 0012
400400400اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة صفاقس 00 0024

560560560 06604جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

500500100تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس 00 0010
870870100.كلیة الطب بصفاقس 61 009ج

200100 2001 1.كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس 61 010ج
860150 8601 1.المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس 61 011ج

40040050المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بصفاقس 61 012ج
4 8304 830500 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

10010050تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة صفاقس 00 0600
10010050دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة صفاقس 00 0601

300300150تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة صفاقس 00 0602
500500250 06777جملــة الفصـل

5 8905 8901 310 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قابس 2البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

120120120اقتناء وسائل نقل - جامعة قابس 00 0013
200200200اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قابس 00 0026

320320320 06604جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

800800400تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 00 0011
800800400 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

15015050(تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة قابس 00 0700
15015050دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قابس 00 0702

700700300تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قابس 00 0703



317
نظـام أمـد

1 0001 000400 06777جملــة الفصـل
2 1202 1201 120 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قفصة 3البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

110110110اقتناء وسائل نقل - جامعة قفصة 00 0014
190190190اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قفصة 00 0028

300300300 06604جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

350350100تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة 00 0012
350350100 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

200200100تجهیزات دراسیة مختلفة- جامعة قفصة 00 0850
600600300تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قفصة 00 0852

800800400 06777جملــة الفصـل
1 4501 450800 3جملــة البرنامج الفرعي
9 4609 4603 230 3جملــة البرنامج
25 06025 0609 310 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019

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

201720182019 2016

التعلیم العالي : الجامعات26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

318

2_

901 2تجهیزات إداریة06604 3 760 720 6 219 3 610 9 990 13 600
305 23تهیئة مؤسسات التعلیم العالي06776 6 210 3 690 1 174 16 831 1 304 18 450 5 100 3 250 23 106 51 210
907 107تجهیز مؤسسات التعلیم العالي06777 10 130 9 940 12 307 272 210 22 846 3 000 10 690 7 800 368 158 412 494

477 30411 05015 79025 06024 150295 26014 20113 63020 100134 113 401 254 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

2

2019
نظـام أمـد

التعلیم العالي : الجامعات_26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

319

د1000بحساب 

تعلیم عالي شمال 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة الزیتونة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
7 250 83 250 90 340 اقتناء وسائل نقل- جامعة الزیتونة000900

0660434090250832507جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
230 60 100 120 150 360 510 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة الزیتونة000700
600 200 800 800 .تهیئة مركز الدراسات االسالمیة بالقیروان01511ج

310360800150120100260830 067761جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
130 582 10 702 712 تجهیزات دراسیة مختلفة- جامعة الزیتونة030000
160 100 450 20 90 600 710 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة الزیتونة030100

032100290 30290301 4221 067771جملــة الفصـل

1 127 2352005101 0501801 752901 0721 3جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس  2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

320 نظـام أمـد

06604
220 200 30 200 250 450 اقتناء وسائل نقل - جامعة تونس000400
70 100 170 170 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة تونس001600

06604620420200130200290جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
550 400 250 105 495 100 400 400 900 1 800 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس000300

1 900 100 2 000 2 000 تهیئة مقر فرعي لجامعة تونس01611ج
450 4001004951052505002 8009004002 067763جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 900 100 200 5 411 300 200 7 111 7 611 تجهیزات دراسیة  مختلفة -جامعة تونس035000
1 659 100 150 5 818 201 200 7 326 7 727 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة تونس035100
5 100 300 800 3 480 800 700 8 180 9 680 تجهیز مؤسسات التعلیم العالي   - جامعة تونس035200

659 1505008 7091 30114 1001 6171 01822 0677725جملــة الفصـل

2 399 20011 4001 3341051 40115 6001 5002 9371 43823 29جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس المنار 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
180 180 180 180 360 اقتناء وسائل نقل - جامعة تونس المنار000200
36 400 154 250 340 590 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة تونس المنار000300

06604950520430154580216جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
3 500 3 500 3 500  تهیئات مختلفة بمؤسسات التعلیم العالي الراجعة بالنظر لجامعة تونس000200

المنار
369 531 200 700 900 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس المنار000400

1 250 600 1 850 1 850 تهیئة المركب الجامعي بتونس001600
300 150 450 450 .المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنار01811ج
250 150 400 400 .المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار01911ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

321 نظـام أمـد

06776
200 150 350 350 .المعهد العالي للعلوم االنسانیة بتونس02011ج
650 150 800 800 كلیة الطب بتونس02111ج

019 6316003 0004 0502002 2506 067768جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
2 051 100 6 058 400 7 809 8 209 تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة تونس المنار040000
3 011 150 6 349 1 500 8 010 9 510 دعم طاقة التكوین في االعالمیة -جامعة تونس المنار040100
4 253 200 9 022 500 12 975 13 475 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة تونس المنار040200

85 300 385 385 تجهیزات طبیة وشبه طبیة لفائدة المعهد العالي للتكنولوجیا الطبیة بتونس087300
600 600 600 تجهیزات مختلفة لتنظیم المنتدى اإلجتماعي العالمي090200

400 3294509 40022 7792 17929 0677732جملــة الفصـل

3 635 18012 1144501 40027 4302 3492002 37936 41جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قرطاج 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
200 130 40 130 240 370 اقتناء وسائل نقل - جامعة قرطاج000500
340 400 400 340 740 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قرطاج001700

11058053040530540 066041جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 300 400 400 850 400 500 400 1 650 2 950 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج000500

300 6504005004008504004001 9501 067762جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 750 150 100 5 618 300 7 318 7 618 تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة قرطاج045000
1 409 200 100 7 247 300 8 656 8 956 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة قرطاج045100
6 300 800 350 11 569 500 18 519 19 019 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة قرطاج045200

459 1509 4345501 10024 4931 59334 0677735جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

322 نظـام أمـد

4 299 08011 3249502 10025 7234005009301 65336 39جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة منوبة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
70 250 90 250 160 410 اقتناء وسائل نقل - جامعة منوبة000600
240 100 340 340 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة-جامعة  منوبة001800

06604750500250190250310جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
600 300 400 800 400 400 500 800 2 100 المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة000600
300 100 400 400 المدرسة الوطنیة لعلوم االعالمیة02214ج
300 100 400 400 .معهد الصحافة وعلوم االخبار02414ج

200 2004008004005001 9008005001 067762جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 821 300 280 6 319 300 400 8 020 8 720 تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة  منوبة050000
1 509 6 357 7 866 7 866 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة منوبة050100
600 300 200 3 250 400 3 950 4 350 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة منوبة050200

930 9264806003 83640070015 93619 0677720جملــة الفصـل

5 440 3505 9168801 10016 4501 1369001 58621 24جملــة البرنامج الفرعي

1 900 32041 8806 9231053 18185 4606 9908 8976002 128119 138جملــة البرنامج

تعلیم عالي وسط  2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة سوسة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

323 نظـام أمـد

تجهیزات إداریة 06604
90 150 90 150 180 330 اقتناء وسائل نقل - جامعة سوسة000700
88 252 340 340 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة سوسة001900

06604670520150342150178جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
700 400 400 600 1 200 400 600 500 1 800 3 300 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة000800
400 200 600 600 .المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بسوسة02651ج

100 2006004006001 0001 8005006001 9001 067763جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
570 200 100 7 515 300 8 085 8 385 تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة سوسة055000
917 400 100 7 197 300 300 300 7 714 8 614 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة سوسة055100
952 700 750 1 056 20 852 400 900 500 22 510 24 310 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة سوسة055200

600 600 600 تجهیزات طبیة وشبه طبیة لفائدة كلیة الطب بسوسة087200
439 3002 0569501 1641 10090070030036 9091 90938 0677741جملــة الفصـل

1 717 0503 3502 6561 7061 85030037 5001 6001 2291 47941 46جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة المنستیر 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
110 170 40 110 210 320 اقتناء وسائل نقل - جامعة المنستیر001000

25 150 385 150 410 560 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة المنستیر002700
066048806202604055526025جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 865 500 300 1 435 4 600 800 600 2 096 4 100 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستیر000900
300 100 400 400 المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر00152ج
200 100 300 300 .المعهد العالي لالعالمیة والریاضیات بالمنستیر00252ج
200 100 300 300 .المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنستیر00352ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

324 نظـام أمـد

565 4353008002 60041 0966008001 1002 067765جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 929 150 150 5 069 429 200 500 6 169 7 298 تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة المنستیر075000
3 575 300 100 247 5 168 1 232 100 300 7 758 9 390 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة المنستیر075100
10 342 700 500 608 12 750 400 2 000 22 500 24 900 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة المنستیر075200

3 350 3 350 3 350 المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنستیر075300
306 502 1 442 2 250 2 250  تجهیزات طبیة وشبه طبیة لفائدة كلیات الطب وطب األسنان والصیدلة087000

بالمنستیر
152 15016 3577501 7791 66127 8007001 0272 18842 0677747جملــة الفصـل

2 742 21018 0502 9121 2541 66529 8601 5001 4001 7433 16844 53جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة القیروان 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
127 113 240 240 اقتناء وسائل نقل- جامعة القیروان000800
170 200 170 200 340 540 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة القیروان002300

06604780580200283200297جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
259 150 390 95 806 300 500 900 1 700 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القیروان001400
650 150 800 800 .كلیة االداب والعلوم االنسانیة بالقیروان00441ج
350 50 400 400 .المعهد العالي للریاضیات التطبیقیة واالعالمیة بالقبروان00541ج
450 50 500 500 .المعهد العالي لالعالمیة والتصرف بالقیروان00641ج
470 50 520 520 .المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في االنسانیات بسبیطلة00742ج
300 50 350 350 كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید00843ج

479 570806953905002 2709005003002 067764جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 843 200 200 77 4 930 500 300 6 450 7 250 تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة القیروان080000
1 120 200 110 4 582 200 200 5 612 6 012 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة القیروان080100



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

325 نظـام أمـد

06777
8 394 700 800 1 206 9 560 800 1 500 18 360 20 660 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة القیروان080200

357 10011 1101 2831 0721 30070019 5001 4221 92230 0677733جملــة الفصـل

3 133 80014 5001 3781 1611 77070020 6002 0001 9022 97231 38جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة جندوبة 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
217 160 53 160 270 430 اقتناء وسائل نقل - جامعة جندوبة001100
170 170 170 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة جندوبة002500

0660460044016053160387جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
553 450 200 124 523 500 300 150 900 1 850 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة001300

850900150300500523124200450553 067761جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 632 100 150 3 472 150 200 5 004 5 354 (تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة جندوبة065000
1 350 100 150 3 363 100 200 4 663 4 963 دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة جندوبة065200
2 410 100 350 5 185 200 300 7 545 8 045 تجهیز ات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة جندوبة065300

392 0206503005 21270045012 36217 0677718جملــة الفصـل

4 332 5961248509106 00066045012 5521501 81218 20جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

برامج أخرى للتعلیم العالي 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

326 نظـام أمـد

06604
3 900 3 900 3 900 إقتناء وسائل نقل بیداغوجیة000100

900 9003 9003 066043جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
50 3 950 50 3 950 4 000 تهیئات مختلفة بمؤسسات التعلیم العالي000100

95050 950503 0003 067764جملــة الفصـل

6 85050 850507 9007 7جملــة البرنامج الفرعي

2 974 97042 7506 0704 5675 165107 1403 6007 1505 2767 331144 167جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة صفاقس 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
68 160 112 160 180 340 اقتناء وسائل نقل - جامعة صفاقس001200
88 400 252 400 340 740 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة صفاقس002400

080520560364560156 066041جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 031 300 550 100 719 500 500 500 1 200 2 700 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس001000
770 100 870 870 .كلیة الطب بصفاقس00961ج

1 100 100 1 200 1 200 .كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس01061ج
1 710 150 1 860 1 860 .المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس01161ج
350 50 400 400 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بصفاقس01261ج

961 8307191005507004 2005005004 0301 067767جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 154 50 250 408 8 102 500 100 200 9 164 9 964 تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة صفاقس060000
2 266 350 200 7 835 500 100 200 9 851 10 651 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة صفاقس060100
4 582 1 250 1 000 2 760 21 898 2 000 300 2 200 26 990 31 490 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة صفاقس060200



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

327 نظـام أمـد

06777
340 300 640 640 تجهیزات طبیة وشبه طبیة لفائدة كلیة الطب بصفاقس087100

002 6508 4501 5081 1353 00038 6005003 6452 74546 0677752جملــة الفصـل

1 119 91013 0002 6082 2183 00039 8903 1005 3655003 85548 60جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قابس 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
125 120 40 75 120 240 360 اقتناء وسائل نقل - جامعة قابس001300
170 200 170 200 340 540 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قابس002600

0660490058032024540320295جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 300 700 300 700 800 600 400 1 200 3 000 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس001100

300 2004006008007003007001 0001 067763جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
752 200 100 298 6 505 150 200 200 7 305 7 855 (تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة قابس070000
850 200 100 900 6 492 500 150 200 300 7 392 8 542 دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قابس070200

6 600 900 800 2 479 15 154 700 1 000 1 500 22 733 25 933 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قابس070300
202 3008 0001 6771 1513 00050028 4001 0001 4302 33037 0677742جملــة الفصـل

2 797 3209 3002 7171 0963 12050029 0002 4002 2102 23039 46جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قفصة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

328 نظـام أمـد

06604
110 66 114 110 180 290 اقتناء وسائل نقل - جامعة قفصة001400
190 59 281 190 340 530 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قفصة002800

06604820520300395125300جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 438 200 400 150 462 600 350 600 1 100 2 650 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة001200

438 1006003506004621504002001 6501 067762جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 162 100 100 638 4 716 300 200 6 216 6 716 تجهیزات دراسیة مختلفة- جامعة قفصة085000
1 011 100 100 4 362 400 5 173 5 573 دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قفصة085100
3 824 980 1 100 688 8 483 2 000 600 1 500 10 975 15 075 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قفصة085200

997 0805 3001 4261 5611 30017 5008002 3644001 36422 0677727جملــة الفصـل

3 435 5807 7001 7011 4181 90018 4502 1001 9844002 83423 30جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الجامعة اإلفتراضیة 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
30 30 30 اقتناء وسائل نقل - الجامعة اإلفتراضیة001500
170 170 170 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة تونس اإلفتراضیة002900

06604200200200جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
60 140 200 200 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة تونس اإلفتراضیة001500

0677620020014060جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
2 086 4 950 7 036 7 036 جامعة تونس اإلفتراضیة082000

086 9502 0364 0367 067777جملــة الفصـل

4 346 0902 4365 4367 7جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

329 نظـام أمـد

3 697 81032 0006 0265 8229 40091 4606 2009 3007 9953 355118 145جملــة البرنامج

450 81411 05015 79025 06015 746285 31214 20113 63020 100117 571 383 168 الجملة  العامة



  
  
  

 بحث علمي



نفقات التنمیة لسنة
البحث العلمي

26  الباب:

( بحساب الدینار )

000 170 00061 370 70اإلستثمارات المباشرة

5 520 0004 720 000

5 850 000

69 960 000

دینارا000 890 67 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

81 740 000

330

4 070 000

3-
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

البحث العلمي
26  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

18 210

44 360

5 320

29 51034 4105 8504 070

40 86026 760

500

5 020

1 870

2 850

التعهد

35 36038 480

40 86026 760

5001 870

5 0202 850

62 57070 37061 1705 8504 07076 22065 240

5 3205 5204 7205 5204 720

67 89075 89065 8905 8504 07081 74069 960

 II جملة فرعیة

2019

331

_ 3
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم أو التكلفة

البحث العلمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

332

_263 الباب:

دراسات عامة 066001 0001 000600

بناءات إداریة 06603500

تجهیزات إداریة 06604110110210

برامج إعالمیة 0660516 00013 50012 000

مصاریف مختلفة 06608680680730

البحوث العلمیة العامة 0661828 3308 00047 28041 5305 8504 070

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 066198 4507 8005 600

54 5708 00070 37061 1705 8504 070 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

البحث العلمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

333

_263 الباب:

دراسات عامة 066001 0001 000600

بناءات إداریة 06603500

تجهیزات إداریة 06604100

مصاریف مختلفة 06608680680730

البحوث العلمیة العامة 066188 1808 00027 33032 1805 8504 070

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619350500300

10 2108 00029 51034 4105 8504 070 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

البحث العلمي

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

334نظـام أمـد

_263 الباب:

د1000بحساب 
بحث علمي شمال 5البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

200تهیئة وتوسعة المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة 21 0066
القطب التكنولوجي ببرج السدریة : بناء المركز الوطني للبحوث في

علوم المواد ــ القسط االول
280280400 21 0093

100500300 1تجهیزالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة 21 0108
1 380780900 06618جملــة الفصـل
1 380780900 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

300فضاء تكنولوجي بمركز البحوث في المیاه ببرج السدریة 21 0131
300 06618جملــة الفصـل
300 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

350350100بناء بیت مكیف بلوري بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 61 0122
350350100 06618جملــة الفصـل
350350100 5جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

برامج أخرى للبحث العلمي 8البرنامج الفرعي

مصاریف مختلفة 06608

680680680برنامج مقاومة اإلرهاب 00 0100
680680680 06608جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
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06618

000500 0005005004 5008القطب التكنولوجي بسیدي ثابت   - بناء مركز الموارد التكنولوجیة 12 0045
بناء مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج  (  القطب)

التكنولوجي بالمنستیر
50150 52 0077

200300المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت 12 0124
150400تجهیز  محضنة المؤسسات بسیدي ثابت 12 0126

300400بناء قاعة بیضاء بالقطب التكنولوجي بسوسة 51 0128
100 1تثمین نتائج البحث وتسجیل براءات االختراع 00 0137

200عقود صیانة التجهیزات العلمیة 00 0138
500 1005 9504 20165البرنامج الوطني للبحث العلمي- برنامج  00 0140

تجهیز مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج بالقطب التكنولوجي
بالمنستیر

200400 52 0141

600 1504 20172البرنامج الوطني للبحث العلمي  00 0142
000 0005 6مشاریع البحوث التنمویة 11 0143

000 0004 4مدارس الدكتوراه 11 0144
850400نظام حوكمة البحث والتجدید 00 0145

000800 1تثمین البحث ونقل التكنولوجیا 00 0146
500 0005 20206برنامج أفق  00 0147

900 4502 20183البرنامج الوطني للبحث العلمي  00 0149
6 4508 00026 20030 2005 8503 350 06618جملــة الفصـل
7 1308 00026 88030 8805 8503 350 8جملــة البرنامج الفرعي
8 8608 00028 01032 1805 8503 350 5جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب6البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و
اإلجتماعیة

3البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

100تجهیز مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة 00 0010
100 06604جملــة الفصـل
100 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و
األدیان المقارنة بسوسة

5البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

تاثیث وتجهیز قاعة محاضرات وندوات بمركز البحوث والدراسات
في حوار الحضارات واالدیات

50 51 0111

50 06618جملــة الفصـل
50 5جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و
النانوتكنولوجیا بسوسة

6البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

360200تجهیز مركز اإللكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة - القسط األول 51 0039
تجهیز قاعة بیضاء بمركز البحث في المیكروالكترونیك

والنانوتكنولوجیا بسوسة
100200 51 0151

460400 06618جملــة الفصـل
460400 6جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

170320تجهیز مركز البحث في  الرقمیات بصفاقس - القسط االول 61 0038
170320 06618جملــة الفصـل
170320 7جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الھیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 8البرنامج الفرعي

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619

350500300تقییم أنشطة البحث العلمي 00 0006
350500300 06619جملــة الفصـل
350500300 8جملــة البرنامج الفرعي
3505001 080720 6جملــة البرنامج

القیادة و المساندة بحث علمي9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المصالح المركزیة بحث علمي 1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

000600 0001 1إستشارات ومساعدة فنیة 00 0003
1 0001 000600 06600جملــة الفصـل

بناءات إداریة 06603

300تهیئات مختلفة 00 0002
200اعتمادات دراسات 00 0006

500 06603جملــة الفصـل
مصاریف مختلفة 06608

50مصاریف التامین العشري للبنایات 00 0001
50 06608جملــة الفصـل
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1 0001 0001 150 1جملــة البرنامج الفرعي
1 0001 0001 150 9جملــة البرنامج
10 2108 00029 51034 4105 8504 070 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التكلفة

البحث العلمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

338

_263 الباب:

تجهیزات إداریة 06604110110110

برامج إعالمیة 0660516 00013 50012 000

البحوث العلمیة العامة 0661820 15019 9509 350

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 066198 1007 3005 300

44 36040 86026 760 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

البحث العلمي

339نظـام أمـد

_263 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

بحث علمي شمال 5البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

برامج أخرى للبحث العلمي 8البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

000 0002 0002 2برنامج الباحثون الشبان 00 0150
000 5007 5007 20197البرنامج الوطني للبحث العلمي  00 027ج

incubateur600400300 تهیئة وتجهیز فضاء ایواء مشاریع 00 028ج
000 00010 10منح التشجیع على اإلنتاج العلمي 00 030ج

20 10019 9009 300 06618جملــة الفصـل
النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619

300300200دعم الثقافة العلمیة 00 0003
100 0005 8007 7دعم التعاون العلمي 00 0004

8 1007 3005 300 06619جملــة الفصـل
28 20027 20014 600 8جملــة البرنامج الفرعي
28 20027 20014 600 5جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب6البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

606060اقتناء وسائل نقل للمركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني 00 0032
606060 06604جملــة الفصـل

برامج إعالمیة 06605

000 50012 00013 201916الشبكة الموحدة للبحث العلمي  00 018ج
16 00013 50012 000 06605جملــة الفصـل

16 06013 56012 060 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 3البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

اقتناء مراجع للمكتبة -مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة
واالجتماعیة

505050 00 026ج
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505050 06618جملــة الفصـل
505050 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة 5البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

تجهیز مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واالدیان
المقارنة

505050 51 020ج

505050 06604جملــة الفصـل
505050 5جملــة البرنامج الفرعي

16 16013 66012 160 6جملــة البرنامج
44 36040 86026 760 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019

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

201720182019 2016

البحث العلمي26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

341

3_

624 1دراسات عامة06600 600 6 2 370 300 1 000 200 3 100 4 400 4 600
002 9شراء أراضي06601 10 521 8 421 11 102 19 523
077 4بناءات إداریة06603 500 369 7 429 818 11 557 12 375
821 2تجهیزات إداریة06604 210 150 36 6 501 372 110 150 9 086 1 368 9 718
718 21برامج إعالمیة06605 12 000 12 000 11 108 86 635 11 536 13 500 10 000 11 700 96 725 143 461
470 1مصاریف مختلفة06608 730 800 100 680 2 220 3 000
882 358البحوث العلمیة العامة06618 41 530 37 290 20 835 377 052 182 370 47 280 29 980 16 792 559 167 173 087 835 589
047 14النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا06619 5 600 4 500 6 762 30 050 3 517 7 800 4 200 5 100 40 342 5 550 60 959
802 3البحوث العلمیة في المیدان اإلقتصادي06620 12 764 3 802 12 764 16 566
425البحث العلمي06782 700 1 875 3 000 3 000

1 108 791184 40533 79244 33070 370211 236535 19739 91654 64061 170417 868 749 063 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

3

2019
نظـام أمـد

البحث العلمي_26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

342

د1000بحساب 

بحث علمي جامعي 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

البحث العلمي الجامعي 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

البحث العلمي 06782
425 700 1 875 3 000 3 000 مدارس الدكتوراه000100

875700425 0001 0003 067823جملــة الفصـل

1 875700425 0001 0003 3جملــة البرنامج الفرعي

4 875700425 0001 0003 3جملــة البرنامج

بحث علمي شمال  5 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
20 20 80 20 اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم المواد002221
30 30 30 اقتناء وسائل نقل - المركز الوطني للبحوث في علوم المواد003021
180 180 180 اقتناء وسائل نقل - المركز الوطني للبحوث في علوم المواد003500

0660423080230230جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
3 200 300 10 13 500 9 419 513 تهیئة وتوسعة المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة006621



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
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06618
623 400 200 480 77 280 1 500 1 780  القطب التكنولوجي ببرج السدریة : بناء المركز الوطني للبحوث في علوم009321

المواد ــ القسط االول
2 269 300 200 176 600 500 1 845 4 100 2 945 تجهیزالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة010821

895 845137806002534907009002 5193 23813 066185جملــة الفصـل

1 125 075137806002534907009003 5994 46813 5جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
69 69 610 69 اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة002521

06604696106969جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
301 6 5 153 248 5 212 5 460 تهیئة وتوسیع مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة002521

2 927 99 594 1 820 1 800 2 950 3 620 تجهیز مخابر مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة008121
228 7471053 0685 0122 9507 0802 066189جملــة الفصـل

2 228 8161053 0685 0812 5607 1493 9جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
11 33 44 238 44 اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم الطاقة002321
30 30 30 اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة003621

0660474238743341جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
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البحوث العلمیة العامة 06618
862 5 378 400 5 840 6 240 تهیئة وتوسیع مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة002621

1 636 31 33 850 850 3 400 1 700 تجهیز مخابر مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة ببرج السدریة008021
1 433 1 433 1 433  تكنولوجیة بمركز البحوث في میدان الطاقة Plateforme احداث قاعدة013021

ببرج السدریة
931 411313 2505 1231 4008 3733 066189جملــة الفصـل

3 972 444313 2505 1971 6388 4473 9جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
18 30 48 256 48 اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم المیاه002421

0660448256483018جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
610 5 437 553 5 494 6 047 تهیئة وتوسیع مركز البحوث وتكنولوجیات المیاه002421
802 31 357 1 190 2 450 1 190 تجهیز مخابر مركز بحوث وتكنولوجیا المیاه ببرج السدریة007921
700 300 1 000 1 000 فضاء تكنولوجي بمركز البحوث في المیاه ببرج السدریة013121

112 794313002 6845535 4507 2372 066188جملــة الفصـل

4 130 824313002 7325535 7067 2852 8جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
60 60 60 اقتناء وسائل نقل  لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس003100



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

345 نظـام أمـد

06604606060جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
144 1 706 1 850 1 850 تجهیز مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس- القسط األول001861
74 3 450 3 524 3 524 بناء مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس-القسط الثاني002861
152 300 348 800 800 تجهیز مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس009961
100 80 780 960 960 تجهیز مخابر المركز الوطني للبیوتكنولوجیا بصفاقس011961
458 459 101 1 018 1 018 بناء فضاء للتكنولوجیا بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس012161
450 100 350 200 550 بناء بیت مكیف بلوري بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس012261

378 3854593801001 3523506 7028 066188جملــة الفصـل

5 438 3854593801001 4123506 7628 8جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
100 100 100 تجهیز محضنة المؤسسات بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس002661

06604100100100جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
431 200 7 3 862 4 500 4 500 تجهیز المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي001412
150 150 150 برنامج اعتماد مخابر المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي011812

8627200581 6503 6504 066184جملــة الفصـل

6 8627200681 7503 7504 4جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مدینة العلوم 7 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

346 نظـام أمـد

بناءات إداریة 06603
1 375 75 1 300 1 375 تهیئات مختلفة000900

375 300751 3751 066031جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
686 2 4 491 675 4 504 5 179 تثمین نتائج البحوث وتسجیل براءات االختراع000600

1 046 1 954 442 2 558 3 000 القطب التكنولوجیا ببرج السدریة بناء محضنة مؤسسات -القسط الثاني000700
139 4 4 447 4 590 4 590 القطب التكنولوجي ببرج السدریة000821
680 7 10 678 11 365 8 000 11 365 إقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط الرابع001600
572 169 4 259 5 000 5 000 تهیئة القطب التكنولوجي ببرج السدریة-القسط الثاني003021
634 271 3 995 4 900 4 900 تثمین نتائج البحث وتسجیل براءات االختراع004100
34 2 466 2 500 2 500 اقتناء تجهیزات علمیة كبرى  - القسط الخامس005600

2 771 30 499 3 300 3 300 تهیئة القطب التكنولوجي ببرج السدریة  - القسط الثالث005900
14 269 283 283 بناء فضاءات مشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة006813
160 160 640 160 تاثیث وتجهیز مركز الموارد التكنولوجیة بالقطب التكنولوجي بصفاقس007461
210 34 256 500 2 044 500 القطب التكنولوجي ببرج السدریة : بناء فضاءات مشتركة009021
200 200 295 200 تاثیث وتجهیز المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة010421
81 619 700 3 500 700 اقتناء تجهیزات علمیة كبرى ( القسط الثامن)010900
273 4 3 723 4 000 2 600 4 000 إقتناء تجهیزات علمیة كبرى- القسط التاسع011500

1 469 200 88 1 493 3 250 4 500 3 250 اقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط العاشر011700
3 000 3 000 3 000 12اقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط 012900
2 908 4 000 4 813 19 779 20 31 480 31 500 2015البرنامج الوطني للبحث العلمي- برنامج 013500
1 020 1 100 480 1 500 1 000 1 100 2 000 4 100 مدارس الدكتوراه013600
7 100 4 000 1 000 900 6 500 3 500 3 000 13 000 مشاریع البحوث التنمویة013900

997 30022 9029 3286 63761 60011 2904 57984 52721 06618100جملــة الفصـل

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619
427 73 500 500 دعم الثقافة العلمیة001000

5 000 5 000 5 000 دعم التعاون العلمي001100
427 500735 5005 066195جملــة الفصـل

7 799 30029 9759 3286 71261 60011 0904 57991 40221 107جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

347 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

برامج أخرى للبحث العلمي 8 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

مصاریف مختلفة 06608
1 220 680 800 680 2 020 2 700 برنامج مقاومة اإلرهاب010000

220 0206808006801 7002 066082جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
24 591 4 15 405 19 847 20 153 40 000 تهیئة األقطاب التنمویة002300
1 500 500 500 1 500 8 000 2 000 القطب التكنولوجي بسیدي ثابت   - بناء مركز الموارد التكنولوجیة004512
26 184 2 656 2 160 9 500 21 500 31 000 تهیئة االقطاب التكنولوجیة  - القسط الثاني004712
6 363 50 50 493 1 244 1 300 6 900 11 586 8 200  بناء مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج  (  القطب التكنولوجي)007752

بالمنستیر
7 2 493 2 500 2 225 2 500 اقتناء تجهیزات علمیة كبرى ( القسط السادس)007800

1 220 1 220 1 220 1 220 بناء الفضاءات المشتركة ( القطب التكنولوجي بسوسة)008451
1 500 1 500 1 500 1 500  بناء مركز البحوث في كیمیاء وفیزیاء النسیج ( القطب التكنولوجي)008552

بالمنستیر
1 250 1 250 1 250 1 250  بناء مركز البحث في االعالمیة المطبقة في النسیج ( القطب التكنولوجي)008652

بالمنستیر
67 13 1 220 1 300 5 350 1 300 اقتناء تجهیزات علمیة كبرى : القسط السابع009600

6 595 500 56 1 049 5 800 1 200 1 200 8 200 صیانة التجهیزات العلمیة011300
24 573 13 427 21 400 16 600 38 000 2010البرنامج الوطني للبحث العلمي - برنامج 012000

312 52 988 53 300 53 300 2011البرنامج الوطني للبحث العلمي - برنامج 012300
100 200 50 350 1 000 350 المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت012412

2 270 1 300 330 3 900 3 900 11اقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط 012500
250 150 400 560 400 تجهیز  محضنة المؤسسات بسیدي ثابت012612

12 050 12 250 24 300 24 300 2012البرنامج الوطني للبحث العلمي - برنامج 012700
300 300 300 300 2 400 600 بناء قاعة بیضاء بالقطب التكنولوجي بسوسة012851

11 794 73 22 321 34 188 34 188 2013البرنامج الوطني للبحث العلمي برنامج 013200
5 200 5 200 5 200 (بناء مركز البحث في علوم النسیج (القسط الثاني013300
920 1 100 2 160 280 3 400 500 4 180 تثمین نتائج البحث وتسجیل براءات االختراع013700



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

348 نظـام أمـد

06618
200 200 200 عقود صیانة التجهیزات العلمیة013800

2 925 5 500 4 000 3 849 6 676 1 000 4 100 3 250 4 600 10 000 22 950 2016البرنامج الوطني للبحث العلمي- برنامج 014000
700 200 300 1 200 4 800 1 200  تجهیز مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج بالقطب التكنولوجي014152

بالمنستیر
17 738 4 600 5 000 3 662 17 075 2 150 3 250 8 525 31 000 2017البرنامج الوطني للبحث العلمي 014200
6 500 5 000 5 500 6 000 11 500 مشاریع البحوث التنمویة014311
4 864 4 000 1 136 4 375 4 000 1 625 10 000 مدارس الدكتوراه014411
1 200 100 800 200 300 12 700 1 300 نظام حوكمة البحث والتجدید014500
300 200 500 23 500 500 تثمین البحث ونقل التكنولوجیا014600

3 500 5 500 6 000 3 000 6 000 6 000 15 000 2020برنامج أفق 014700
21 600 2 900 5 500 20 050 3 450 6 500 30 000 2018البرنامج الوطني للبحث العلمي 014900
1 000 2 000 1 000 1 000 2 000 1 000 4 000 برنامج الباحثون الشبان015000
500 7 000 7 500 7 500 2019البرنامج الوطني للبحث العلمي 02700ج
300 300 200 400 600 incubateur تهیئة وتجهیز فضاء ایواء مشاریع02800ج

10 000 10 000 10 000 منح التشجیع على اإلنتاج العلمي03000ج
173 500198 16039 94226 56311 377131 100119 90046 75023 21116 091201 33876 06618407جملــة الفصـل

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619
462 200 200 1 5 087 300 300 200 5 150 5 950 دعم الثقافة العلمیة000300

4 883 5 100 4 000 6 660 19 952 1 300 7 000 4 000 5 100 23 195 40 595 دعم التعاون العلمي000400
345 3005 2005 6614 0396 60025 3001 2007 1004 3455 54528 0661946جملــة الفصـل

8 738 480204 36045 40330 60219 977156 080120 10054 85028 57621 091231 58376 456جملــة البرنامج الفرعي

5 111 780249 94046 50140 51427 160245 210137 70055 86332 91321 173362 846121 609جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

349 نظـام أمـد

06604
30 60 60 30 90 اقتناء وسائل نقل للمركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني003200
30 30 30 اقتناء وسائل النقل003700

0660412060606060جملــة الفصـل

برامج إعالمیة 06605
8 932 2 844 41 801 11 700 41 877 53 577 الشبكة الموحدة للبحث العلمي000300

16 301 10 683 11 000 11 000 الشبكة الموحدة للبحث العلمي - القسط الثالث000700
9 100 5 791 5 900 5 900 الشبكة الموحدة للبحث العلمي  ( القسط الخامس)000900

1 382 4 618 1 300 4 700 6 000 ( الشبكة الموحدة للبحث العلمي ( القسط الثامن001700
1 020 7 845 7 135 16 000 16 000 الشبكة الموحدة للبحث العلمي001900
100 100 100 برنامج تطویر استغالل االشتراكات االلكترونیة002000

4 000 12 000 6 000 10 000 16 000 2018الشبكة الموحدة للبحث العلمي 002100
4 000 12 000 2 500 13 500 16 000 2019الشبكة الموحدة للبحث العلمي 01800ج

459 00019 00012 09012 02811 80070 5009 00013 70010 57711 57779 06605124جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
30 50 80 80  انشاء كشاف موحد للموارد االلكترونیة للمركز الوطني الجامعي للتوثیق014811

العلمي والتقني
0661880805030جملــة الفصـل

2 549 06019 05012 09012 02811 80070 5609 08013 70010 63711 77779 124جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
105 100 36 64 305 305 تجهیز مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة001000

150 150 150 تجهیز مدرج محاضرات مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة003911
066044553051506436150100105جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
14 270 284 284 مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادَیة و اإلجتماعیة-دراسة بناء مقر000400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

350 نظـام أمـد

06618
66 50 3 342 27 29 3 402 3 458 بناء مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة009711

50 50 50 اقتناء مراجع للمكتبة -مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة02600ج
612505080 6862950273 7923 066183جملــة الفصـل

3 67686150150185 9912915050273 2473 4جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
30 30 30  اقتناء وسائل نقل لمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألدیان003300

المقارنة بسوسة
50 50 50 تجهیز مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واالدیان المقارنة02051ج

066048030505030جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
98 2 100 100  تاثیث وتجهیز مكتبة مركز الدراسات والبحوث في حوار الحضارات010151

واالدیان المقارنة
468 32 500 500  مركز الدراسات والبحوث في حوار الحضارات واالدیان المقارنة : اقتناء010251

مراجع للمكتبة
91 50 9 150 150  تاثیث وتجهیز قاعة محاضرات وندوات بمركز البحوث والدراسات في011151

حوار الحضارات واالدیات
066187507504350657جملــة الفصـل

5 8307805043100687جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

351 نظـام أمـد

تجهیزات إداریة 06604
30 30 30 اقتناء وسائل النقل003851

06604303030جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
6 600 360 100 1 139 3 600 3 600 3 600 7 200 تجهیز مركز اإللكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة - القسط األول003951
1 000 100 300 1 400 7 000 1 400  تجهیز قاعة بیضاء بمركز البحث في المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا015151

بسوسة
600 60013914004607 4003 6001 6003 60010 066188جملــة الفصـل

6 630 60013914004607 4003 6301 6003 63010 8جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
30 30 30  اقتناء وسائل نقل لمركز البحث في اإلعالمیة والملتمیدیا والمعالجة الرقمیة003400

للمعطیات بصفاقس
06604303030جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
2 205 2 405 4 610 8 500 4 610 بناء مركز البحث في المیكروالكترونیك003351
2 238 41 2 646 4 925 9 031 4 925 بناء مركز البحث في اإلعالمیة و الملتیمدیا و المعالجة الرقمیة للمعطیات003461
3 833 170 100 47 50 3 360 840 3 360 4 200 تجهیز مركز البحث في  الرقمیات بصفاقس - القسط االول003861

276 101881001708 3605 3753 89110 73520 0661813جملــة الفصـل

7 306 101881001708 3605 4053 89110 76520 13جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

352 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الھیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 8 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619
228 300 300 28 1 048 500 1 404 1 904 تقییم أنشطة البحث العلمي000600

04828300300228 4045001 9041 066191جملــة الفصـل

8 04828300300228 4045001 9041 1جملــة البرنامج الفرعي

6 585 24036 00013 29313 03511 78780 16016 63014 72911 84711 49199 15331 154جملــة البرنامج

القیادة و المساندة بحث علمي 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المصالح المركزیة بحث علمي 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
303 6 2 191 2 500 2 500 دراسات متعلقة بإحداث األقطاب التكنولجیة000100
321 179 500 500 إعتمادات دراسات000200

1 000 600 300 1 000 200 100 4 400 1 600 إستشارات ومساعدة فنیة000300
624 37066001 0003002 1002001 4003 6004 066004جملــة الفصـل

شراء أراضي 06601
9 002 10 521 8 421 11 102 19 523 شراء أراضي000100

002 5219 42110 1028 52311 0660119جملــة الفصـل

بناءات إداریة 06603
1 545 300 203 1 367 308 3 107 3 415 تهیئات مختلفة000200
564 5 671 435 5 800 6 235 بناء برج البحوث000411
43 200 166 191 600 600 اعتمادات دراسات000600



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

353 نظـام أمـد

06603
200 200 200 تهیئة مقر مركز الدراسات والبحوث في حوار الحضارات واالدیان000751
350 350 350 بناء مكاتب تحویل التكنولوجیا000800

702 2293695002 0577437 80010 0660310جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
272 4 655 46 4 881 184 4 927 اقتناء وسائل نقل000100
132 790 922 922 تجهیز مقر وزارة البحث العلمي والتكنولوجیا وتنمیة الكفاءات000300
150 145 100 195 295 تجهیز مقر المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني001100
173 67 240 240  تجهیز مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة001351

بسوسة
64 156 220 220 تجهیز المركز الوطني للبحوث في علوم المواد (ببرج السدریة)001400
56 114 170 170 تجهیز مقر مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه ببرج السدریة001621
186 134 30 290 320 تجهیز مركز بحوث وتكنولوجیا الطاقة ببرج السدریة001721
67 103 170 170 تجهیز مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة001821
149 41 190 190 تجهیز المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي002012
76 4 80 80 تجهیز مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس002161
225 225 225 تجهیز مقر مركز البحث في اإلعالمیة والملتمیدیا002800
200 200 200 تجهیز مقر مركز البحث في المیكرو الكترونیك والنانوتكنولوجیا002900

750 2091 7831766 9591847 066047جملــة الفصـل

برامج إعالمیة 06605
121 2 544 39 2 626 2 665 2المخطط العام لإلعالمیَة -القسط 000100
11 1 349 1 360 1 360 المخطط العام لالعالمي -القسط الرابع000600
9 591 600 600 المخطط العام لالعالمیة001200

310 18 5 672 307 5 693 6 000 الشبكة الموحدة للبحث العلمي (القسط السابع)001600
945 135 530 550 1 080 تجهیزات ومعدات إعالمیة001800

396 291181 82987610 70510 0660511جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
250 50 100 200 300 مصاریف التامین العشري للبنایات000100

0660830020010050250جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
737 803 450 1 090 1 540 بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بصفاقس003561
218 49 503 770 1 737 770 بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت003612



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

354 نظـام أمـد

06618
21 79 100 100 دراسة بناء مصالح مشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة003721
782 758 740 800 1 540 بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بسوسة004000
594 6 600 480 600  القطب التكنولوجي بسیدي ثابت  - تاثیث وتجهیزالقسط االول من محضنة004612

المؤسسات
294 456 750 2 040 750 القطب التكنولوجي بصفاقس  - بناءمركز الموارد التكنولوجیة005261
426 56 1 518 2 000 2 000 )ورشات تناوب3القطب التكنولوجي ببرج السدریة  - بناءثالث (006021
4 766 770 770 القطب التكنولوجي بسوسة  - بناء القسط الثاني من محضنة المؤسسات006551
33 1 219 1 252 1 252 بناء فضاءات مشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة006821
396 4 400 400 القطب التكنولوجي ببرج السدریة: بناء قاعة بیضاء009221
54 896 950 950 بناء محضنة مؤسسات بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس009861
331 69 150 250 400 تجهیز مخابر مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة ببرج السدریة010621

19 005 13 995 13 800 19 200 33 000 2009البرنامج الوطني للبحث العلمي ــبرنامج 011400
75 25 100 100 تجهیز محضنة المؤسسات بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس011661

970 09710522 14021 03215 25729 1724 0661844جملــة الفصـل

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619
1 130 20 1 150 5 550 1 150 تنمیة الكفاءات000900

130 150201 5501 1505 066191جملــة الفصـل

1 824 15040 7374981 75657 00025 2532001 39173 20914 100جملــة البرنامج الفرعي

9 824 15040 7374981 75657 00025 2532001 39173 20914 100جملــة البرنامج

867 208167 05533 79244 33070 370179 703385 16139 29254 64061 170326 945 539 013 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ق.خ.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

البحث العلمي

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

355

_263 الباب:

4 400 4 400 4 400 دراسات عامة 09600
577 791 451 917 1 368 تجهیزات إداریة 09604

126 750 4 070 5 750 3 514 33 003 48 545 5 850 8 500 5 300 104 892 173 087 البحوث العلمیة العامة 09618
607 4 943 5 550 5 550 النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 09619

184 4055 3008 5005 85048 99638 7373 5145 7504 070132 334 115 759 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

3

2019
نظـام أمـد

البحث العلمي_26 الباب:

356

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

بحث علمي شمال  5 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

تجهیزات إداریة 09604
8080اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم المواد002221 80

096048080جملــة الفصـل 80

البحوث العلمیة العامة 09618
836 0835006 8002 6191 7تهیئة وتوسعة المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة006621 9 419
900 1002003 4تجهیزالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة010821 4 100

736 08370010 8002 7191 0961811جملــة الفصـل 13 519

1 816 08370010 8002 7991 11جملــة البرنامج الفرعي 13 599

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

تجهیزات إداریة 09604
276334275335اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة002521 610

09604276334275335جملــة الفصـل 610

البحوث العلمیة العامة 09618
900 2507008841661 2تجهیز مخابر مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة008121 2 950



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

357
 
 
 

نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

900 2507008841661 096182جملــة الفصـل 2 950

2 235 1591662 0341 5261 2جملــة البرنامج الفرعي 3 560

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

تجهیزات إداریة 09604
1815717860اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم الطاقة002321 238

096041815717860جملــة الفصـل 238

البحوث العلمیة العامة 09618
903 400334642 0001 2تجهیز مخابر مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة ببرج السدریة008021 3 400

903 400334642 0001 096182جملــة الفصـل 3 400

3 963 4572114642 1811 2جملــة البرنامج الفرعي 3 638

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

تجهیزات إداریة 09604
1966018373اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم المیاه002421 256

096041966018373جملــة الفصـل 256

البحوث العلمیة العامة 09618
036 0504004142 2تجهیز مخابر مركز بحوث وتكنولوجیا المیاه ببرج السدریة007921 2 450

036 0504004142 096182جملــة الفصـل 2 450

4 109 2464601834142 2جملــة البرنامج الفرعي 2 706



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

358
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مدینة العلوم 7 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمیة العامة 09618
157 0003435007 8إقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط الرابع001600 8 000
640640تاثیث وتجهیز مركز الموارد التكنولوجیة بالقطب التكنولوجي بصفاقس007461 640
09454896 7992451 1القطب التكنولوجي ببرج السدریة : بناء فضاءات مشتركة009021 2 044
295295تاثیث وتجهیز المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة010421 295
500 5003 3اقتناء تجهیزات علمیة كبرى ( القسط الثامن)010900 3 500
600 6002 2إقتناء تجهیزات علمیة كبرى- القسط التاسع011500 2 600
724 500248285003 4اقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط العاشر011700 4 500

812 00018 685821 3342451 0961821جملــة الفصـل 21 579

7 812 00018 685821 3342451 21جملــة البرنامج الفرعي 21 579

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

برامج أخرى للبحث العلمي 8 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمیة العامة 09618
500 0005007 0004 4القطب التكنولوجي بسیدي ثابت   - بناء مركز الموارد التكنولوجیة004512 8 000
 بناء مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج  (  القطب التكنولوجي)007752

بالمنستیر
7 786633 7376 7051861501504 395 11 586

290935 2251 2اقتناء تجهیزات علمیة كبرى ( القسط السادس)007800 2 225
220 2201 1بناء الفضاءات المشتركة ( القطب التكنولوجي بسوسة)008451 1 220
 بناء مركز البحوث في كیمیاء وفیزیاء النسیج ( القطب التكنولوجي)008552

بالمنستیر
1 5001 500 1 500

 بناء مركز البحث في االعالمیة المطبقة في النسیج ( القطب التكنولوجي)008652
بالمنستیر

1 2501 250 1 250



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

359
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09618
639 3505112004 5اقتناء تجهیزات علمیة كبرى : القسط السابع009600 5 350
000200300500 1المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت012412 1 000
560400160تجهیز  محضنة المؤسسات بسیدي ثابت012612 560
700 4003004001 2بناء قاعة بیضاء بالقطب التكنولوجي بسوسة012851 2 400
 تجهیز مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج بالقطب التكنولوجي014152

بالمنستیر
4 8004004004 000 4 800

000 85030040012 0008508 3نظام حوكمة البحث والتجدید014500 12 700
100 76360080022 00018 5001 2371 2تثمین البحث ونقل التكنولوجیا014600 23 500

899 35061 1503 5061862 1008 85038 5005 3001 3415 0961825جملــة الفصـل 76 091

8 899 35061 1503 5061862 1008 85038 5005 3001 3415 25جملــة البرنامج الفرعي 76 091
5 834 35098 8503 3953 7443 09611 85043 5005 3001 4275 65جملــة البرنامج 121 173

بحث علمي جنوب 6 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمیة العامة 09618
811 059305002001 6001 3تجهیز مركز اإللكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة - القسط األول003951 3 600
 تجهیز قاعة بیضاء بمركز البحث في المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا015151

بسوسة
7 0009002005 900 7 000

711 4004007 059301 0001 6007 096183جملــة الفصـل 10 600

6 711 4004007 059301 0001 6007 3جملــة البرنامج الفرعي 10 600



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

360
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمیة العامة 09618
42971 5008 8بناء مركز البحث في المیكروالكترونیك003351 8 500
80432195 0318 9بناء مركز البحث في اإلعالمیة و الملتیمدیا و المعالجة الرقمیة للمعطیات003461 9 031
239 360265365003202 3تجهیز مركز البحث في  الرقمیات بصفاقس - القسط االول003861 3 360

505 498685003202 89117 0961820جملــة الفصـل 20 891

7 505 498685003202 89117 20جملــة البرنامج الفرعي 20 891
6 216 90072010 557981 00018 4917 24جملــة البرنامج 31 491

القیادة و المساندة بحث علمي 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المصالح المركزیة بحث علمي 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

دراسات عامة 09600
400 4004 4إستشارات ومساعدة فنیة000300 4 400

400 4004 096004جملــة الفصـل 4 400

تجهیزات إداریة 09604
18415529اقتناء وسائل نقل000100 184

0960418415529جملــة الفصـل 184

البحوث العلمیة العامة 09618
70631 7371 1بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت003612 1 737
 القطب التكنولوجي بسیدي ثابت  - تاثیث وتجهیزالقسط االول من محضنة004612

المؤسسات
4802421435 480



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

361
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09618
608432 7902501 1القطب التكنولوجي بصفاقس  - بناءمركز الموارد التكنولوجیة005261 2 040

33821898 0072503 096184جملــة الفصـل 4 257

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 09619
943607 5504 5تنمیة الكفاءات000900 5 550

943607 5504 096195جملــة الفصـل 5 550

1 934 436215 1412508 14جملــة البرنامج الفرعي 14 391
9 934 436215 1412508 14جملــة البرنامج 14 391

984 737114 38الجملة  العامة 4 070 5 750 3 514 43 346 5 850 8 500 5 300 104 059 167 055



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

البحث العلمي

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

362

_263 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

500اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803 540 540

808080مدینة العلوم

460460420قصر العلوم

220 4اإلستثمار في میدان البحث07804 4 980 4 780

30الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي

585 4301 4301 1المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي الكیمیائي

150150130مركز البحث في علوم المواد

405 5201 3202 2مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

160160200مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

340340340مركز البحث في الرقمیات بصفاقس

 مركز البحث في المیكروٕالكترونیك و نانوتكنولوجیا بالقطب
التكنولوجبي بسوسة

252525

200200350مكز بحوث و تكنولوجیا الطاقة

155155155مركز بحوث و تكنولوجیا المیاه

720 5204 3205 5الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

البحث العلمي

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

363

_263 الباب:

870 1اإلستثمار في میدان البحث07804 500

30الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي

785المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي الكیمیائي

30مركز البحث في علوم المواد

500785مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

40مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

200مكز بحوث و تكنولوجیا الطاقة

870 5001الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

البحث العلمي

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

364نظـام أمـد

_263 الباب:

5 بحث علمي شمال البرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
30مركز البحث في علوم المواد

04022130  صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- المركز الوطني للبحوث في علوم
المواد

0780430جملــة الفصـل
30 1 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
40مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

05012140 (تجهیزات إعالمیة (مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة

0780440جملــة الفصـل
40 2 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

3 مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
200مكز بحوث و تكنولوجیا الطاقة

050421200 تجدید بنایة مخبر النفق الهوائي - مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة

07804200جملــة الفصـل
200 3 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

365 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

5 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
785مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 500

070161130 صیانة مبنى مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

070361500 500 تجهیز مخابر مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

070461155  تجهیز فضاء التكنولوجیا لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس(معدات
(اداریة وفنیة

07804500785جملــة الفصـل
500785 5 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

6 المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
785المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي الكیمیائي

035000635  اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر المعهد الوطني للبحث والتحلیل
الفیزیائي الكیمیائي

03550050  تجهیزات اعالمیة(المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي
(الكیمیائي

035812100  مخبر المیترولوجیا الكیمیائیة بالمعهد الوطني للبحث والتحلیل
الفیزیائي

07804785جملــة الفصـل
785 6 جملــة البرنامج الفرعي

5001 840 5 جملــة البرنامج

6 بحث علمي جنوبالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

4 الوكالة الوطنیة للنھوض بالبحثالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
30الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي

03070030 تجهیزات سمعیة بصریة - الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث

0780430جملــة الفصـل
30 4 جملــة البرنامج الفرعي

30 6 جملــة البرنامج
870 5001الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التكلفة

البحث العلمي

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

366

_263 الباب:

500اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803 540 540

808080مدینة العلوم

460460420قصر العلوم

350 2اإلستثمار في میدان البحث07804 4 480 4 780

 المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي
الكیمیائي

1 4301 430800

150150100مركز البحث في علوم المواد

020620 3202 2مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

 مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج
السدریة

160160160

340340340مركز البحث في الرقمیات بصفاقس

 مركز البحث في المیكروٕالكترونیك و نانوتكنولوجیا
بالقطب التكنولوجبي بسوسة

252525

200200150مكز بحوث و تكنولوجیا الطاقة

155155155مركز بحوث و تكنولوجیا المیاه

850 0202 3205 5الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

البحث العلمي

367نظـام أمـد

_263 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

5 بحث علمي شمال البرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

100مركز البحث في علوم المواد 150 150

100 150 150
 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- المركز الوطني للبحوث في

علوم المواد
040221

07804150100جملــة الفصـل 150
150150100 1 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

160مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 160 160

120 120 120
 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى (مركز البیوتكنولوجیا ببرج

(السدریة
00212ج

40 40 40
اقتناء وسائل النقل لمركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 00312ج

07804160160جملــة الفصـل 160
160160160 2 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

3 مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

150مكز بحوث و تكنولوجیا الطاقة 200 200



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

368 نظـام أمـد

07804

150 200 200  صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- مركز بحوث وتكنولوجیات
الطاقة

00412ج

07804200150جملــة الفصـل 200
200200150 3 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

4 مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

155مركز بحوث و تكنولوجیا المیاه 155 155

25 25 25 بناء مأوى ألسطول النقل-مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 00512ج

30 30 30  بناء مأوى العوان الحراسة والسائقین-مركز بحوث وتكنولوجیات
المیاه

00612ج

100 100 100  صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى - مركز بحوث وتكنولوجیات
المیاه

00712ج

07804155155جملــة الفصـل 155
155155155 4 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

5 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

620مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 2 020 2 320

150 150 150 (صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى(مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 035400

30 30 30 تجهیزات اداریة لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 00861ج

300 1 700 2 000 تجهیزات علمیة كبرى لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 00961ج

140 140 140 اقتناء وسائل النقل لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 01161ج

020620 078042جملــة الفصـل 2 320
2 3202 020620 5 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

369 نظـام أمـد

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

6 المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

800المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي الكیمیائي 1 430 1 430

500 950 950  اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر المعهد الوطني للبحث
والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

035000

200 300 300  صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى(المعهد الوطني للبحث
(والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

035300

30 30 30  اقتناء مكیفات هوائیة -المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي
الكیمیائي

01512ج

70 150 150  تهیئات مختلفة -المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي
الكیمیائي

01612ج

430800 078041جملــة الفصـل 1 430
1 4301 430800 6 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

7 مدینة العلومالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین 07803

80مدینة العلوم 80 80

80 80 80 (اقتناء وسائل نقل (مدینة العلوم بتونس 00100ج

078038080جملــة الفصـل 80
808080 7 جملــة البرنامج الفرعي

4 4954 1952 065 5 جملــة البرنامج

6 بحث علمي جنوبالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

6 مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

 مركز البحث في المیكروٕالكترونیك و نانوتكنولوجیا بالقطب
التكنولوجبي بسوسة

25 25 25

25 25 25  تهیئة مدخل القبو السفلي (مركز البحث في المیكروالكترونیك
والنانوتكنولوجیا بسوسة

02151ج



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

370 نظـام أمـد

078042525جملــة الفصـل 25
252525 6 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

7 مركز البحث في الرقمیات بصفاقسالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

340مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 340 340

80 80 80
توسعة مأوى السیارات -مركز البحث في الرقمیات 02261ج

100 100 100
اقتناء تجهیزات علمیة -مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 02361ج

160 160 160
 تعهد وصیانة المبنى والشبكة الكهربائیة-مركز البحث في

الرقمیات بصفاقس
02461ج

07804340340جملــة الفصـل 340
340340340 7 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

9 قصر العلومالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین 07803

420قصر العلوم 460 460

340 380 380
(تنظیم برامج علمیة (قصر العلوم بالمنستیر 00152ج

80 80 80
 اقتناء وتركیز معدات سمعیة بصریة لفائدة المحاضرات (قصر

(العلوم بالمنستیر
00252ج

07803460420جملــة الفصـل 460
460460420 9 جملــة البرنامج الفرعي

825825785 6 جملــة البرنامج
850 0202 3205 5الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2018 2017 2016

2019
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

20172018 2016

البحث العلمي

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

371

_263 الباب:

40اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803 500 540 540

80مدینة العلوم 80 80

40قصر العلوم 420 460 460
322 21اإلستثمار في میدان البحث07804 4 220 4 920 1 295 25 014 10 981 4 980 8 883 820 31 107 7 250 56 771

981 5تشجیعات مباشرة 5 981 5 981
345معهد المناطق القاحلة 345 345

921 2المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 2 050 20 665 1 855 2 000 21 781 4 600 25 636
143المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجیا 143 143

217الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 30 30 794 30 15 1 026 1 071
180 1المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي الكیمیائي 1 585 1 310 1 040 990 1 430 2 150 465 2 060 6 105

460 1مركز البحث في علوم المواد 130 150 150 1 070 150 150 150 2 510 2 650 2 960
255 7مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 1 405 725 1 090 2 600 2 520 2 055 30 3 270 10 475

200مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 100 30 165 160 140 30 165 495
50مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 340 50 57 340 18 25 440

Œ25مركز البحث في المیكروٕالكترونیك و نانوتكنولوجیا بالقطب التكنولو 25 25 25 50
740 1مكز بحوث و تكنولوجیا الطاقة 350 325 90 200 2 185 30 90 2 505
30مركز بحوث و تكنولوجیا المیاه 155 180 50 150 155 155 50 205 565

57 3117 2508208 8835 52010 98125 0141 2954 9204 72021 362 31 107 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

نظـام أمـد

البحث العلمي

372

_263 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

بحث علمي شمال  5البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
10المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 2 495 2 505 2 505

بناء مخابر البحث في الطاقة والمواد 0148122 5052 5052 49510
460 1مركز البحث في علوم المواد 130 150 150 1 070 150 150 150 2 510 2 650 2 960

 اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر البحث(المركز الوطني للبحوث
(في علوم المواد

0400212 2502 6502 2508501 400

 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى(المركز الوطني للبحوث في علوم
(المواد

040121100100100

 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- المركز الوطني للبحوث في علوم
المواد

0402214001001501507015013050

تجهیزات إعالمیة - المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 040321303030
 اقتناء منظومة تصرف محاسبي- المركز الوطني للبحوث في علوم

المواد
04042130302010

 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- المركز الوطني للبحوث في علوم
المواد

040500150150150



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

373 نظـام أمـد

470 5651501501301 0151501501503 6505 4652 5جملــة الفصـل 07804

5 4652 6505 0151501501503 5651501501301 470 1 جملــة البرنامج الفرعي

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
150المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 150 150

تأثیث المخابر 011900150150150
200مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 100 30 165 160 140 30 165 495

تهیئة بیوت زراعیة بمركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 045000135135135
صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى 045121100100100

(تجهیزات إعالمیة (مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 050121100303040303040
(صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى (مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 00212120120120ج

اقتناء وسائل النقل لمركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 00312404040ج
6453153014016031530100200جملــة الفصـل 07804

6453153014016031530100200 2 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

374 نظـام أمـد

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
740 1مكز بحوث و تكنولوجیا الطاقة 350 325 90 200 2 185 30 90 2 505

تجهیزات اعالمیة - مركز بحوث وتكنولوجیا الطاقة 050021105403035403530
تركیز منظومة مراقبة - مركز بحوث وتكنولوجیا الطاقة 050221505050

تجدید بنایة مخبر النفق الهوائي - مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة 0504212 0002 0001402001 660
تهیئات بمركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة 050521150150150

صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة 0041220020015050ج
740 185200903253501 50590302 2جملــة الفصـل 07804

2 50590302 185200903253501 740 3 جملــة البرنامج الفرعي

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
30مركز بحوث و تكنولوجیا المیاه 155 180 50 150 155 155 50 205 565

تجهیزات اعالمیة - مركز بحوث وتكنولوجیا المیاه 0600216030303030
تجهیزات سمعیة بصریة - مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 060121252525



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

375 نظـام أمـد

07804

 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى. - مركز بحوث وتكنولوجیات
المیاه

06022115010050705030

تجهیزات اعالمیة - مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 060321505050
تهیئة مقر ومخابر مركز بحوث وتكنولوجیا المیاه 060521757575
معدات مختلفة لمركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 060621505050

بناء مأوى ألسطول النقل-مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 00512252525ج
 بناء مأوى العوان الحراسة والسائقین-مركز بحوث وتكنولوجیات

المیاه
00612303030ج

صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى - مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 00712100100100ج
565205501551551505018015530جملــة الفصـل 07804

565205501551551505018015530 4 جملــة البرنامج الفرعي

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
255 7مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 1 405 725 1 090 2 600 2 520 2 055 30 3 270 10 475

 اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر البحث(مركز البیوتكنولوجیا
(بصفاقس

0352002 5002 5008701 630

(صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى(مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 035400300150150150150
اقتناء تجهیزات اعالمیة - مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 0700615020302030

صیانة مبنى مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 07016140040050130220



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

376 نظـام أمـد

07804

تعبید شبكة الطرقات - مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 07026120020015050
تجهیز مخابر مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 0703614 3751 5755002 3002505003 625

 تجهیز فضاء التكنولوجیا لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس(معدات
(اداریة وفنیة

070461280280125155

تعهد وصیانة مبنى مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 070561200200200
تجهیزات اداریة لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 00861303030ج

تجهیزات علمیة كبرى لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 700 7003003001 0001 009612ج
اقتناء وسائل النقل لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 01161140140140ج

255 4057 0907251 6001 5202 0552 270302 4753 10جملــة الفصـل 07804

10 4753 270302 0552 5202 6001 0907251 4057 255 5 جملــة البرنامج الفرعي

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
180 1المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي الكیمیائي 1 585 1 310 890 940 1 430 2 150 465 1 860 5 905

 اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر المعهد الوطني للبحث والتحلیل
الفیزیائي الكیمیائي

0350003 9501 3001 7009505504507951 1351 020

 القیام بدراسات واقتناء تجهیزات لتأهیل مخابر المعهد الوطني للبحث
والتحلیل الفیزیائي الكیمیا

035100150150150

 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى(المعهد الوطني للبحث والتحلیل
(الفیزیائي الكیمیائي

0353001 08535043530019040021520080



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

377 نظـام أمـد

07804

 تجهیزات اعالمیة(المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي
(الكیمیائي

035500190603010050405050

 مخبر المیترولوجیا الكیمیائیة بالمعهد الوطني للبحث والتحلیل
الفیزیائي

035812200200100100

اعتماد مخابر البحث - المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي 035912150150150
 اقتناء مكیفات هوائیة -المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي

الكیمیائي
01512303030ج

تهیئات مختلفة -المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي 016121501507080ج
180 5851 3101 4309408901 1501 8604652 9051 5جملــة الفصـل 07804

5 9051 8604652 1501 4309408901 3101 5851 180 6 جملــة البرنامج الفرعي

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

مدینة العلوم 7البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803
80مدینة العلوم 80 80

(اقتناء وسائل نقل (مدینة العلوم بتونس 00100808080ج
808080جملــة الفصـل 07803

808080 7 جملــة البرنامج الفرعي

25 6402 65010 7557556 8354 6952 6006 1501 1202 7903 90511 675 5 جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

378 نظـام أمـد

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
645المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 2 050 7 229 290 2 000 7 634 9 924

(إقتناء وسائل نقل(المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 010600734644906445040
بناء وحدة التصرف في المصادر المشعة 016800840840840

(اقتناء تجهیزات علمیة(المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 0169003 3203 3202 915405
تركیز ساعة ذریة 017500400400400

صیانة المعجل االلكتروني 0180122 4154152 0004152 000
بناء مقر إدارة األمان والتجهیزات النوویة 018112180180180

تركیز منظومة نوویة دون الحرجة 018312100100100
إعادة شحن مصدر الكوبالت 0184121 4251 4251 425

تركیز منظومة الحنفیات المسلحة وأعمدة اإلطفاء 018512110110110
(تركیز ساعة ذریة ( القسط الثاني 018600200200200

 اعداد أدلة اجراءات اداریة ومالیة(المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا
(النوویة

018712505050

تسییج المركز والتهیئة الخارجیة 018812150150150
050645 2292 0002907 6342 9247 9جملــة الفصـل 07804

9 9247 6342 0002907 2292 050645 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

379 نظـام أمـد

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

الوكالة الوطنیة للنھوض بالبحث 4البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
215الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 30 30 270 30 15 500 545

 تجهیزات سمعیة بصریة واعالمیة(الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث
(العلمي

030400100100100

 اقتناء تجهیزات سمعیة بصریة واعالمیة(الوكالة الوطنیة للنهوض
(بالبحث العلمي

030500101010

(برنامج دعم نقل التكنولوجیا(الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 030611300300100200
تجهیزات سمعیة بصریة - الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 0307006030303030

اقتناء وسائل نقل - الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 030800303030
تجهیزات اداریة 030900303030

تجهیزات اعالمیة- الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 031011151515
54550015302703030215جملــة الفصـل 07804

54550015302703030215 4 جملــة البرنامج الفرعي

10 4698 134152 0302907 4992 08030860 6 جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

380 نظـام أمـد

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

والبرنامج الفرعي
س

اإلستثمار في میدان البحث07804
 مركز البحث في المیكروٕالكترونیك و نانوتكنولوجیا بالقطب

التكنولوجبي بسوسة
25 25 25 25 50

 بناء مأوى سیارات- م ب في المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا
بسوسة

080051252525

 تهیئة مدخل القبو السفلي (مركز البحث في المیكروالكترونیك
والنانوتكنولوجیا بسوسة

02151252525ج

5025252525جملــة الفصـل 07804

5025252525 æ جملــة البرنامج الفرعي

5025252525 6 جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
50مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 340 50 57 340 18 25 440



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

381 نظـام أمـد

07804

بناء ماوى سیارات - مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 090061252525
تسییج مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 09016157573225

تكییف المحالت التقنیة بمركز البحث في الرقمیات بصفاقس 090261181818
توسعة مأوى السیارات -مركز البحث في الرقمیات 02261808080ج

اقتناء تجهیزات علمیة -مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 02361100100100ج
 تعهد وصیانة المبنى والشبكة الكهربائیة-مركز البحث في الرقمیات

بصفاقس
02461160160160ج

4402518340575034050جملــة الفصـل 07804

4402518340575034050 7 جملــة البرنامج الفرعي

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

قصر العلوم 9البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803
40قصر العلوم 420 460 460

(تنظیم برامج علمیة (قصر العلوم بالمنستیر 0015238038034040ج
 اقتناء وتركیز معدات سمعیة بصریة لفائدة المحاضرات (قصر العلوم

(بالمنستیر
00252808080ج

46046042040جملــة الفصـل 07803

46046042040 9 جملــة البرنامج الفرعي

9002518800575076090 6 جملــة البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

382 نظـام أمـد

37 0592 6508208 8835 5202 94713 6491 1454 9204 72012 625 18 889 الجملة  العامة
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 1.1.1بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء 

  

  1.1.1 :المؤشر رمز

 .الطلبة المسجلین بالشھادات ذات البناء المشترك نسبة تطور عدد: تسمیة المؤشر

  2018جویلیة : تحیین المؤشرتاریخ 

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 التعلیم العالي:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .اعداد الطلبة لالندماج في سوق الشغل: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

ھادات ذات البناء المشترك تطور عدد الطلبة المسجلین سنویا بالش: تعریف المؤشر .4

 .بین الجامعة والمھنیین) إجازة وماجستیر(

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .5

 )الطالب(من وجھة نظر المستخدم  : طبیعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

نة عدد الطلبة المسجلین بالشھادات ذات البناء المشترك للس :طریقة احتساب المؤشر .1

عدد الطلبة )/1-س(عدد الطلبة المسجلین بالسنة الفارطة  - ) إجازة وماجستیر(الحالیة 

 .)1- س(المسجلین بالسنة الفارطة 

 نسبة مئویة :وحدة المؤشر .2

عدد الطلبة المسجلین بالشھادات ذات البناء : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .المشترك وعدد الشھادات ذات البناء المشترك

استمارة، تقریر، (طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

 استبیان عن بعد یتم تعمیره من طرف مؤسسات التعلیم العالي : ...)استبیان

مكتب الدراسات والتخطیط : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .والبرمجة
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  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6

 .2021طالبا مسجال في حدود سنة  1050: للمؤشر القیمة المستھدفة .7

 اإلدارة العامة للتعلیم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
 توقعات م .ق اإلنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

الطلبة عدد 

المسجلین  

بالشھادات ذات 

 البناء المشترك

745 752 656 694 868 954 1050 

تطور عدد نسبة 

الطلبة المسجلین  

بالشھادات ذات 

 البناء المشترك

-11,0% 0,9% -12,8% 5,8% 25% 10% 10% 

  رسم بیاني

  
  

745752
656694

868
954

1050

0

200

400

600

800

1000

1200

2015201620172018201920202021

عدد الطلبة المسجلین  بالشھادات ذات البناء المشترك

عدد الطلبة المسجلین  بالشھادات ذات البناء المشترك
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 : تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .1

 2017نالحظ أن عدد الطلبة المسجلین بالشھادات ذات البناء المشترك شھد تراجعا سنة  

، ویعود ذلك إلى عدم تأھیل شھادات إجازة ذات بناء مشترك جدیدة 2016مقارنة بسنة 

والتركیز على فتح الشھادات في الماجستیر، وھذا ما یفسر تغییر طریقة احتساب المؤشر 

باإلضافة إلى ذلك قامت الوزارة في السنة األخیرة بتجدید ھیاكل   .بإضافة طلبة الماجستیر

  .  التقییم، وھذا ما یفسر التعطیل الحاصل في نسق إحداث شھادات ذات بناء مشترك جدیدة

ھذا وسیقع العمل على تقییم الشھادات الحالیة في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانیة سیقع 

نجزة في إطار البناء المشترك وتوفیر اإلمكانیات التركیز على تطویر عروض التكوین الم

والمرافقة للطلبة لتشجیعھم على  المادیة واللوجستیة الكفیلة بإنجاحھا ودعم أنشطة التحسیس

التسجیل في ھذا النوع من التكوین، وستسعى الوزارة إلى مزید تطویر ھذا المؤشر من 

وض تكوین في إطار البناء خالل تشجیع وتحسیس المؤسسات الجامعیة على إنجاز عر

  .المشترك في مستوى الشھادة الوطنیة لإلجازة  والشھادة الوطنیة للماجستیر

 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .2

 تأھیل شھادات جدیدة في إطار البناء المشترك، -

ك تحفیز المدرسین والمھنیین على المشاركة في بعث شھادات في إطار البناء المشتر -

 وذلك بإحداث منحة لتأجیر جھود حاملي مشاریع مسالك التكوین المنجزة في ھذا اإلطار،

 احداث خلیة للنھوض بالبناء المشترك على مستوى الجامعة، -

  مأسسة الشراكة بین الجامعة والمؤسسة على المستویات الوطنیة والجھویة والمحلیة، -

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .3

 یم المیداني للتجربةغیاب التقی -

 .شراكة دائمة مع المؤسسات االقتصادیة صعوبة إرساء -

عدم تحمس المؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة في الوقت الراھن لالنخراط في ھذا  -

  .النوع من برامج التكوین

صعوبة تغییر الخارطة الجامعیة في الوقت الراھن لما في ذلك من انعكاسات جھویة  -

 ووطنیة،
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 2.1.1مـؤشــــر قیس أداء بطـاقة 

  

  1.2.1 المؤشر رمز

 .نسبة الطلبة المتحصلین على اإلشھاد: تسمیة المؤشر

  2018جویلیة : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 التعلیم العالي:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .اعداد الطلبة لالندماج في سوق الشغل: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

نسبة الطلبة المتحصلین على اإلشھاد في إطار مراكز المھن : تعریف المؤشر .4

 .وإشھاد الكفاءات مقارنة بعدد الطلبة المسجلین في األقسام النھائیة

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .5

 )الطالب( من وجھة نظر المستخدم : طبیعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد الطلبة المتحصلین على اإلشھاد في إطار مراكز  :طریقة احتساب المؤشر .1

+ إجازة (عدد الطلبة المسجلین في األقسام النھائیة / المھن وإشھاد الكفاءات 

 .)مھندس+ماجستیر

 نسبة مئویة :وحدة المؤشر .2

عدد الطلبة المتحصلین على اإلشھاد في : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

+ إجازة(إطار مراكز المھن وإشھاد الكفاءات وعدد الطلبة المسجلین في األقسام النھائیة 

 ).مھندس+ماجستیر

استمارة، تقریر، (طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

 عد یتم تعمیره من طرف مؤسسات التعلیم العالياستبیان عن ب : ...)استبیان
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مكتب الدراسات والتخطیط :  مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 مراكز المھن وإشھاد الكفاءات/ والبرمجة والدیوان

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6

 2021طالب في سنة  20000: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 اإلدارة العامة للتعلیم العالي: عن المؤشر بالبرنامج المسؤول .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
 توقعات م .ق اإلنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

عدد الطلبة 

المتحصلین على 

 اإلشھاد

- - 3143 5000 15000 17000 20000 

عدد الطلبة المسجلین 

 بالسنوات النھائیة
- - 62809 56756 55009 54597 55103 

نسبة الطلبة  

المتحصلین على 

 اإلشھاد

- - 5 % 8,8% 27,3% 31,1% 36,3% 

  رسم بیاني



 

 
 : تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

على اإلشھاد حالیا ضعیفا مقارنة بالمأمول، إال أن ھذا العدد 

ویرجع ھذا االرتفاع المرتقب في السنوات المقبلة إلى تسارع بعث مراكز المھن واشھاد 

ثر من الكفاءات وما تلعبھ من دور مركزي في ھذا الجانب، باإلضافة إلى اقتناء الوزارة ألك

، سیتم توزیعھا ...في اللغات واالعالمیة والتكنولوجیات الحدیثة 

 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة

 تعمیم مراكز المھن وإشھاد الكفاءات على جمیع المؤسسات الجامعیة،

یة اإلشھادیة وخاصة منھا الموجھة لطلبة األقسام 

تحسیس الطلبة ألھمیة اإلشھاد وما یمكنھ من تحسین في القدرات والمھارات، لما في 

 ذلك من انعكاس إیجابي على فتح اآلفاق في سوق الشغل،

تشجیع المؤسسات الجامعیة لعقد اتفاقیات شراكة مع المؤسسات المانحة لإلشھاد في 

 .نقص في الموارد المالیة الموجھة للتكوین عامة والتكوین اإلشھادي خاصة

20202021

1700020000

5459755103

نسبة الطلبة المتحصلین على اإلشھاد

عدد الطلبة المتحصلین على اإلشھاد
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تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

على اإلشھاد حالیا ضعیفا مقارنة بالمأمول، إال أن ھذا العدد  عدد الطلبة المتحصلین

  .2019سیشھد ارتفاعا ملحوظا بدایة من سنة 

ویرجع ھذا االرتفاع المرتقب في السنوات المقبلة إلى تسارع بعث مراكز المھن واشھاد 

الكفاءات وما تلعبھ من دور مركزي في ھذا الجانب، باإلضافة إلى اقتناء الوزارة ألك

20.000 )vouchers ( في اللغات واالعالمیة والتكنولوجیات الحدیثة

  .عن طریق مراكز المھن واشھاد الكفاءات

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة

تعمیم مراكز المھن وإشھاد الكفاءات على جمیع المؤسسات الجامعیة،

یة اإلشھادیة وخاصة منھا الموجھة لطلبة األقسام التكثیف من الدورات التكوین

 النھائیة،

تحسیس الطلبة ألھمیة اإلشھاد وما یمكنھ من تحسین في القدرات والمھارات، لما في 

ذلك من انعكاس إیجابي على فتح اآلفاق في سوق الشغل،

تشجیع المؤسسات الجامعیة لعقد اتفاقیات شراكة مع المؤسسات المانحة لإلشھاد في 

  . عدد من االختصاصات

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر

نقص في الموارد المالیة الموجھة للتكوین عامة والتكوین اإلشھادي خاصة

201720182019

31435000
15000

62809
5675655009

نسبة الطلبة المتحصلین على اإلشھاد

عدد الطلبة المتحصلین على اإلشھاد عدد الطلبة المسجلین بالسنوات النھائیة

تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

عدد الطلبة المتحصلینیعتبر 

سیشھد ارتفاعا ملحوظا بدایة من سنة 

ویرجع ھذا االرتفاع المرتقب في السنوات المقبلة إلى تسارع بعث مراكز المھن واشھاد 

الكفاءات وما تلعبھ من دور مركزي في ھذا الجانب، باإلضافة إلى اقتناء الوزارة ألك

20.000

عن طریق مراكز المھن واشھاد الكفاءات

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .3

تعمیم مراكز المھن وإشھاد الكفاءات على جمیع المؤسسات الجامعیة، -

التكثیف من الدورات التكوین -

النھائیة،

تحسیس الطلبة ألھمیة اإلشھاد وما یمكنھ من تحسین في القدرات والمھارات، لما في  -

ذلك من انعكاس إیجابي على فتح اآلفاق في سوق الشغل،

تشجیع المؤسسات الجامعیة لعقد اتفاقیات شراكة مع المؤسسات المانحة لإلشھاد في  -

عدد من االختصاصات

تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .4

نقص في الموارد المالیة الموجھة للتكوین عامة والتكوین اإلشھادي خاصة -
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الجھات وجود فوارق كبیرة في عدد الطلبة المتحصلین على االشھاد بین  -

 .والمؤسسات واالختصاصات
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 3.1.1بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء 

  

  1.3.1 المؤشر رمز

 .عدد الطلبة المشاركین في دورات تكوینیة: تسمیة المؤشر

 2018جویلیة : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 التعلیم العالي:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .اعداد الطلبة لالندماج في سوق الشغل: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

عدد الطلبة المشاركین في دورات تكوینیة في إطار مراكز المھن : تعریف المؤشر .4

 .وإشھاد الكفاءات

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .5

 )الطالب(تخدم من وجھة نظر المس : طبیعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد الطلبة المشاركین في دورات تكوینیة في إطار  :طریقة احتساب المؤشر .1

 .مراكز المھن وإشھاد الكفاءات

 عدد :وحدة المؤشر .2

عدد الطلبة المشاركین في دورات تكوینیة : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 مراكز المھن وإشھاد الكفاءات في إطار

استمارة، تقریر، (طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

 معطیات مركزیة : ...)استبیان

مراكز المھن وإشھاد / الدیوان  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 الكفاءات

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6
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 .2021مشارك في سنة  96000 :القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 اإلدارة العامة للتعلیم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
 م .ق اإلنجازات

2018 

 توقعات

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

عدد الطلبة 

المشاركین في 

 الدورات التكوینیة

- - 20062 25473 45000 63000 96000 

  رسم بیاني

  
 : تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

یشھد عدد الطلبة المشاركین في الدوارات التكوینیة ارتفاعا متواصال في السنوات األخیرة، 

القادمة خاصة مع تعمیم مراكز ومن المتوقع أن یواصل العدد في االرتفاع في السنوات 

  .المھن وإشھاد الكفاءات

و ستسعى الوزارة إلى مواصلة تحسین ھذا المؤشر لما في ذلك من تأثیر مباشر على تنمیة 

  .مھارات الطالب وتعزیز فرص االنتداب في سوق الشغل

  

20062
25473

45000

63000

96000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

20172018201920202021

التكوینیةالدوراتفيالمشاركینالطلبةعدد
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 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .3

 الكفاءات على جمیع المؤسسات الجامعیة،تعمیم مراكز المھن وإشھاد  -

 التكثیف من الدورات التكوینیة الموجھة للطلبة، -

 تكوین المكونین والزیادة في عددھم في جمیع االختصاصات، -

  التنویع في مجاالت التكوین ومالءمتھا مع مقتضیات سوق الشغل -

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .4

 .للتكوین  في ضل الضغط المسلط على المیزانیة صعوبة توفیر اعتمادات إضافیة  -

 غیاب التقییم العلمي للمتكونین وللدورات التكوینیة ومدى جدواھا الفعلي، -

 ضعف تشریك المھنیین في الدورات التكوینیة -
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 1.2.1 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء

  

 

  1.2.1: المؤشر رمز

 للحصول على شھادة اإلجازة معدل السنوات المقضاة: تسمیة المؤشر

     2018جویلیة : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 .التعلیم العالي:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 .المؤسسات/الجامعات : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تحسین جودة التكوین الجامعي: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

ویمثل ھذا . معدل السنوات المقضاة للحصول على شھادة اإلجازة: تعریف المؤشر .4

المؤشر متابعة لعدد السنوات التي یقضیھا الطالب من أول تسجیل باإلجازة إلى حدود 

 .التخرج

 .مؤشر أنشطة: نوع المؤشر .5

 ).الطالب(من وجھة نظر المستخدم : طبیعة المؤشر .6

 .المؤسسة/الجامعة: التفریعات .7

II- فاصیل الفنیة للمؤشرالت  

عدد / المدة المقضاة للحصول على اإلجازةمجموع : طریقة احتساب المؤشر .1

 ).cohorteمتابعة عینة (المتخرجین في شھادة اإلجازة 

 .عدد: وحدة المؤشر .2

للحصول على  المدة المقضاةمجموع : المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3

 قائمات إسمیة في المتخرجین سنویااإلجازة وعدد المتخرجین في شھادة اإلجازة مصحوبا ب

 ).cohorteمتابعة عینة (

استمارة، تقریر، (طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

 .cohorteمتابعة عینة  :...)استبیان



 
لدراسات والتخطیط مكتب ا :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر

التخفیض في معدل السنوات المقضاة للحصول على 

 .2022سنة مقضاة في حدود سنة 

  .اإلدارة العامة للتعلیم العالي

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

 توقعات م .ق

2018 2019 2020 2021 

3,53 3,45 3,44 3,32 

  
 : وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

انخفاضا طفیفا في معدل السنوات المقضاة للحصول على شھادة 

التحسن إلى العدید من العوامل منھا انخفاض عدد الطلبة وتحسن نسب 

  .التأطیر وظروف العمل والتدریس داخل المؤسسات الجامعیة
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مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر

 .والبرمجة

  .الثالثي الثاني: تاریخ توفّر المؤشر

التخفیض في معدل السنوات المقضاة للحصول على  :القیمة المستھدفة للمؤشر

سنة مقضاة في حدود سنة  3.2لیصل إلى شھادة اإلجازة 

اإلدارة العامة للتعلیم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج

  نتائج المؤشرقراءة في 

والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج 

 المؤشر
 اإلنجازات

2015 2016 2017  

معدل السنوات 

المقضاة للحصول 

 على شھادة اإلجازة

3,65 3,67 3,61  

  رسم بیاني

وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشرتحلیل وتعلیق النتائج 

انخفاضا طفیفا في معدل السنوات المقضاة للحصول على شھادة السنوات األخیرة 

التحسن إلى العدید من العوامل منھا انخفاض عدد الطلبة وتحسن نسب  ویعود ھذا. 

التأطیر وظروف العمل والتدریس داخل المؤسسات الجامعیة

مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

والبرمجة

تاریخ توفّر المؤشر .6

القیمة المستھدفة للمؤشر .7

شھادة اإلجازة 

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III-  قراءة في

سلسلة النتائج  .1

المؤشر

معدل السنوات 

المقضاة للحصول 

على شھادة اإلجازة

رسم بیاني

تحلیل وتعلیق النتائج  .2

السنوات األخیرة شھدت 

. اإلجازة

التأطیر وظروف العمل والتدریس داخل المؤسسات الجامعیة
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سنة  3.2والھدف بالنسبة إلى ھذا المؤشر ھو تحسینھ والتقلیص منھ لیصل إلى مستوى   

  .2022مقضاة للحصول على شھادة اإلجازة في حدود سنة 

 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .3

نحو مزید من المرونة وبھدف ' أمد'مراجعة منظومة التقییم واالمتحانات في نظام  -

ى عملیة التقییم وجعلھا معیار المدى تلقي واكتساب المعلومات وقدرة الطالب تحسین جدو

 على توظیفھا واستغاللھا وذلك وفقا للمعاییر الدولیة

 إرساء منظومة للمرافقة البیداغوجیة للطالب، -

تحسین ظروف التدریس ونسبة التأطیر بالمؤسسات الجامعیة مما یمكن من تحسین  -

 الجودة،

 لتوجیھ الجامعي وتحسینھا،مراجعة منظومة ا -

تطویر المعابر بین االختصاصات وتحویل المكتسبات وذلك بإدخال مزید من  -

 المرونة والحركة بالنسبة للطلبة

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .4

  .صعوبة الحصول على المعطیات األساسیة من قبل المصالح المعنیة -      

 .نقص في المدرسین الجامعیین في اختصاصات معینة -      
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 2.2.1 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء

 

  2.2.1 المؤشر رمز

 األساتذة واألساتذة المحاضرین من جملة األساتذة الباحثیننسبة : تسمیة المؤشر

  2018جویلیة  :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 .التعلیم العالي:الذي یرجع إلیھ المؤشر البرنامج .1

 .الجامعات: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تحسین جودة التكوین الجامعي :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

 .األساتذة واألساتذة المحاضرین من جملة األساتذة الباحثیننسبة : تعریف المؤشر .4

دون األجانب ) أستاذ تعلیم عالي وأستاذ محاضر(ویمثل المؤشر عدد المدرسین الباحثین 

 .دون األجانب بالمقارنة مع عدد المدرسین الباحثین كامل الوقت

 .مؤشر أنشطة: نوع المؤشر .5

 ).الطالب واألستاذ(من وجھة نظر المستخدم  : طبیعة المؤشر .6

 .المؤسسة/الجامعة: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد  /دون األجانب األساتذة واألساتذة المحاضرینعدد  :طریقة احتساب المؤشر .1

 . كامل الوقت دون األجانب المدرسین الباحثین

 .نسبة مئویة: وحدة المؤشر .2

المدرسین الباحثین كامل الوقت دون  عدد: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3

 .األجانب

تقریر، استمارة، (طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

 .استبیان عن بعد یتم تعمیره من طرف مؤسسات التعلیم العالي  : ...)استبیان

 مكتب الدراسات والتخطیط والبرمجة: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

  .الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6



 
2021. 

  .إلدارة العامة للتعلیم العالي

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

 توقعات م 

20182019 2020 2021 

28452887 2929 2971 

1509314944 15056 15167 

%%19,3 %19,5 %19,6 

واألساتذة المحاضرین بالمقارنة مع العدد الجملي 

  
 : تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

تحسنا تدریجیا في  األساتذة واألساتذة المحاضرین من جملة األساتذة الباحثین

وھذا یعود إلى الترفیع في عدد الخطط المفتوحة لفائدة إطار التدریس 

29292971

149441505615167

20202021

المحاضرینواألساتذةاألساتذة

16 

2021في سنة  %19.6 : القیمة المستھدفة للمؤشر

إلدارة العامة للتعلیم العاليا: عن المؤشر بالبرنامج المسؤول

  قراءة في نتائج المؤشر

والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج 

 المؤشر
م .ق اإلنجازات

2015 2016 2017 2018 

األساتذة عدد 
واألساتذة 
المحاضرین

 ـ ـ
2563 2845 

 15093 13373 ـ ـالباحثینعدد األساتذة 

نسبة األساتذة 
واألساتذة 

المحاضرین من 
جملة األساتذة 

الباحثین

 ـ ـ

19.2% %18,9 

واألساتذة المحاضرین بالمقارنة مع العدد الجملي  تطور عدد األساتذة: رسم بیاني

  لألساتذة الباحثین

تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

األساتذة واألساتذة المحاضرین من جملة األساتذة الباحثیننسبة 

وھذا یعود إلى الترفیع في عدد الخطط المفتوحة لفائدة إطار التدریس  السنوات األخیرة

256328452887

13373

1509314944

201720182019

األساتذةعدد الباحثیناألساتذةعدد

القیمة المستھدفة للمؤشر .7

المسؤول .8

III- قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج  .1

المؤشر

عدد 
واألساتذة 
 المحاضرین

 عدد األساتذة 

نسبة األساتذة 
واألساتذة 

المحاضرین من 
جملة األساتذة 

 الباحثین
رسم بیاني

لألساتذة الباحثین

تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

نسبة شھدت 

السنوات األخیرة

0

2000

4000
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8000
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12000

14000

16000
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من جھة وإلى زیادة " ب"النتدابات في الصنف وتراجع في عدد ا" أ"للترقیة إلى الصنف 

  .مقارنة بالسنوات الفارطة" أ"عدد المترشحین للترقیة للصنف 

دأبت في الفترة األخیرة على التركیز على رتبة أستاذ   وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة

في خطط االنتداب الجدیدة، مّما أتاح للمدرسین ) متحصل على شھادة الدكتوراه(مساعد 

  .في فترة أقصر، وھذا ما ساھم في تحسن المؤشر" أ"الفرصة للترقیة للصنف 

 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .3

 " أ"مزید فتح خطط ترقیة في الصنف  -

فتح غالبیة الخطط الجدیدة في رتبة أستاذ مساعد وتفادي فتح خطط انتداب جدیدة في  -

 .رتبة مساعد

دعم ھیاكل البحث، (المالئمة للمدرسین لمواصلة دراساتھم وأبحاثھم توفیر األرضیة  -

  .....) .النقل الجامعیة، الشراكة مع الجامعات وھیاكل البحث األجنبیة

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .4

صعوبة الحصول على المعطیات األساسیة  في اآلجال نظرا الرتباط النتائج بلجان  -

 .االنتداب والترقیة

 .صعوبة تقدیر الھدف المنشود نظرا الرتباط النتائج بلجان االنتداب والترقیة -

 .نقص ھیاكل البحث خاصة بالجامعات الداخلیة مما یعیق مواصلة المدرسین أبحاثھم -
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 3.2.1 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء

 

  3.2.1: المؤشر رمز

 .تكوینیةعدد المدرسین المتمتعین بدورات : تسمیة المؤشر

  2018جویلیة : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 التعلیم العالي :البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تحسین جودة التكوین الجامعي :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

بدورات تكوینیة في إطار مراكز المھن عدد المدرسین المتمتعین : تعریف المؤشر .4

  .وإشھاد الكفاءات

 مؤشر أنشطة: نوع المؤشر .5

 )الطالب(من وجھة نظر المستخدم  : طبیعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة : التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد المدرسین المتمتعین بدورات تكوینیة في إطار مراكز : طریقة احتساب المؤشر .1

  :الكفاءات مع األخذ بعین االعتبار المھن وإشھاد

  :العدد الجملي للمدرسین القارین یشمل

واألساتذة العسكریین ) القارین(وإطار الطب الجامعي) القارین(المدرسین الباحثین  -

  دون احتساب األطباء واألجانب) القارین(والفالحیین صنف أ وب 

  أساتذة السلك المشترك والتعلیم الثانوي الملحقین  -

 )القارین(التكنولوجیین  -

 نسبة: وحدة المؤشر .2

رسین المشاركین في دورات عدد المد: المؤشر األساسیة الحتسابالمعطیات  .3

 .تكوینیة
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إستمارة، تقریر، (األساسیة الحتساب المؤشر طریقة تجمیع المعطیات  .4

 استبیان عن بعد: ...)إستبیان

 مكتب الدراسات والتخطیط والبرمجة: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6

 2021منتفع في سنة  10000: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 اإلدارة العامة للتعلیم العالي :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
 م,ق اإلنجازات

2018 

 توقعات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد المدرسین 

المشاركین في دورات 

 تكوینیة

- - 300 1500 5000 7000 10000 

  رسم بیاني

  
 : تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

عدد المدرسین المشاركین في الدوارات التكوینیة ارتفاعا متواصال في السنوات  یشھد

األخیرة، ومن المتوقع أن یواصل العدد في االرتفاع في السنوات القادمة لما في ذلك من 

  .تـأثیر على تنمیة قدرات المدرس وكفاءتھ

300
1500

5000

7000

10000

20172018201920202021

عدد المدرسین المشاركین في دورات تكوینیة
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  . ة تكوین الطلبةھذا وستسعى الوزارة على تحسین المؤشر لعالقتھ المباشرة بتحسین جود

 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .3

 التكثیف من الدورات التكوینیة الموجھة للمدرسین، -

 التنویع في مجاالت التكوین ومالءمتھا مع حاجیات المؤسسة، -

تعمیم مراكز المھن وإشھاد الكفاءات على جمیع المؤسسات الجامعیة، وفتح المجال  -

 بخدمات التكوین التي توفرھا، للمدرسین لالنتفاع

  الترفیع في االعتمادات الموجھة للتكوین، -

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .4

 .صعوبة توفیر اعتمادات إضافیة للتكوین  في ضل الضغط المسلط على المیزانیة  -

 غیاب التقییم والمتابعة للمتكونین وللدورات التكوینیة ومدى جدواھا الفعلي، -

  فرص التكوین بین االختصاصات والرتب تباین في -
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 4.2.1 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء

 

  4.2.1 :المؤشر رمز

 .عدد المؤسسات الجامعیة المعتمدة والمنخرطة في مسار االعتماد: تسمیة المؤشر

  2018جویلیة : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 التعلیم العالي:الذي یرجع إلیھ المؤشر البرنامج .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تحسین جودة التكوین الجامعي: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

عدد المؤسسات الجامعیة التي بادرت باالنخراط في منظومة : تعریف المؤشر .4

 .االعتماد كلیا أو جزئیا

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .5

 )الطالب(من وجھة نظر المستخدم  : طبیعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

 :یتفرع ھذا المؤشر إلى مؤشرین :طریقة احتساب المؤشر .1

ü  على الصعید الدولي المعتمدةعدد المؤسسات الجامعیة. 

ü عدد المؤسسات التي خضعت لعملیات تقییم في إطار مسار االعتماد 

 عدد :وحدة المؤشر .2

عدد المؤسسات الجامعیة المنخرطة في : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .منظومة االعتماد

استمارة، تقریر، (طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

 معطیات مركزیة : ...)استبیان

وحدة الي ودارة العامة للتعلیم العاإل:مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 التصرف حسب األھداف إلنجاز مشروع إصالح التعلیم العالي
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  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6

على الصعید  االعتماد مسارمنخرطة في مؤسسة  19: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 2021مؤسسة جامعیة إلى حدود سنة  27والقیام بعملیة تقییم لـ  2021في سنة  الدولي

  اإلدارة العامة للتعلیم العالي: عن المؤشر بالبرنامج المسؤول .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
 م,ق اإلنجازات

2018 

 توقعات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد 

المؤسسات 

الجامعیة 

المعتمدة 

والمنخرطة 

في مسار 

  .االعتماد

عدد المؤسسات 

المعتمدة الجامعیة 

على الصعید 

  .الدولي

 19 7 5 3 ـ ـ ـ

عدد المؤسسات 

التي خضعت 

لعملیات تقییم في 

إطار مسار 

  االعتماد

 27 23 19 15  14  7  ـ

  

  انيیرسم ب
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 : تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

لھا صلة مباشرة بجودة التكوین الجامعي خاصة من أھم العناصر التي ھذا المؤشر  یعتبر

  .وأنھ البوابة الوحید للمؤسسات الجامعیة للحصول على تقییم یحترم المعاییر الدولیة

، وسیقع العمل وفي إطار إصالح منظومة التعلیم العالي، تم التأكید على أھمیة ھذا المؤشر

  .منظومة االعتمادعلى دعم المؤسسات الجامعیة لالنخراط كلیا أو جزئیا في 

وسیشھد عدد المؤسسات المنخرطة في االعتماد تطورا في السنوات المقبلة خاصة بما  

  .من تمویل في ھذا االطار) PromESsE( مشروع إصالح التعلیم العاليیوفره 

 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .3

سواء كان للمؤسسة  االعتماداالنخراط في منظومة تشجیع المؤسسات الجامعیة على  -

3
5

7

19

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

2018201920202021

عدد المؤسسات الجامعیة المنخرطة في منظومة االعتماد 
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عدد المؤسسات التي خضعت لعملیات تقییم في إطار مسار 
االعتماد
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 بأكملھا أو لعدد من مسارات التكوین

مؤسسة في العلوم الھندسیة والتصرف  18مؤسسات في علوم الصحة و 06تمویل  -

 مشروع إصالح التعلیم العاليقصد انخراطھا في منظومة االعتماد عن طریق 

)PromESsE ( 2021وذلك إلى حدود سنة  

 :بالمؤشرتحدید أھم النقائص المتعلقة  .1

 عدم امكانیة تمویل العدید من المؤسسات في نفس الوقت، -

 ،غیاب التأطیر والتكوین واالحاطة بالمؤسسات الجامعیة في ما یخص االعتماد -

  .تباین بین االختصاصات وبین المؤسسات في ما یخص األھمیة المسداة لالعتماد -
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 1.3.1 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء

  

  1.3.1 المؤشر رمز

 .الطلبة األجانب نسبة تطور عدد: تسمیة المؤشر

  2018 جویلیة: تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 التعلیم العالي:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .وانفتاح الجامعة على المحیط تعزیز الحوكمة: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

تطور عدد الطلبة األجانب المسجلین سنویا بمؤسسات التعلیم العالي : تعریف المؤشر .4

 .العمومي

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .5

 )الطالب(من وجھة نظر المستخدم  : طبیعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

الطلبة األجانب المسجلین بمؤسسات التعلیم العالي  عدد :طریقة احتساب المؤشر .1

عدد الطلبة األجانب المسجلین بمؤسسات التعلیم العالي العمومي  -العمومي للسنة الحالیة 

عدد الطلبة األجانب المسجلین بمؤسسات التعلیم العالي العمومي )/ 1-س(بالسنة الفارطة 

 .)1- س(بالسنة الفارطة 

 ةنسبة مئوی :وحدة المؤشر .2

عدد الطلبة األجانب المسجلین سنویا بمؤسسات : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .التعلیم العالي العمومي

 : ...)استمارة، تقریر، استبیان(طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

 استبیان عن بعد یتم تعمیره من طرف مؤسسات التعلیم العالي



 
اإلدارة العامة للتعاون (معطیات مركزیة 

من العدد الجملي للطلبة في حدود سنة 

 العالياإلدارة العامة للتعلیم 

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

 م,ق

2018 

 توقعات

2019 2020 2021 

42155800 10500 17800 

23% 38% 81% 70% 

  
 : تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

201920202021

5800

10500

17800

عدد الطلبة األجانب

26 

معطیات مركزیة : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر

 

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر

من العدد الجملي للطلبة في حدود سنة  %10بلوغ نسبة  :القیمة المستھدفة للمؤشر

 

اإلدارة العامة للتعلیم : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج

  قراءة في نتائج المؤشر 

والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج 

 اإلنجازات 

2018 2015 2016 2017 

عدد الطلبة 

 4215 3415 3292 2768 األجانب

نسبة تطور عدد 

  %4 %19 ـ الطلبة األجانب

  اني

تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

2015201620172018

276832923415
4215

عدد الطلبة األجانب

مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 )الدولي

تاریخ توفّر المؤشر .6

القیمة المستھدفة للمؤشر .7

2023 

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- 

سلسلة النتائج  .2

 المؤشر

عدد الطلبة 

األجانب

نسبة تطور عدد 

الطلبة األجانب

انيیرسم ب

تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .3
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السنوات األخیرة ولم یحافظ على تطور منتظم، ویعود  تطورا طفیفا فيشھد ھذا المؤشر 

  .ذلك إلى غیاب استراتیجیة واضحة في ھذا المجال

إطار إصالح منظومة التعلیم العالي وانفتاح الجامعة على المحیط، تم التأكید على  وفي

  . أھمیة ھذا المؤشر وما یمكن أن یقدمھ من دعم للموارد الذاتیة للمؤسسة

وفي ھذا اإلطار تم وضع تصور شامل الستقطاب الطلبة األجانب والترفیع في عددھم 

  .بالمؤسسات الجامعیة العمومیة

 :  شطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودةأھم األن .4

مراجعة النصوص التشریعیة و مالءمتھا مع مقتضیات التصور الجدید النفتاح الجامعة  -

 على المحیط،

التعریف بالمقتضیات الجدیدة للنصوص التشریعیة التي ستمنح للمؤسسة امكانیات جدیدة  -

 طلبة األجانب،في ما یخص تنمیة مواردھا الذاتیة المتأتیة من تسجیل ال

تشجیع المؤسسات الجامعیة على التعریف بنفسھا وببرامج تكوینھا قصد استقطاب أكبر  -

  ،عدد ممكن من الطلبة األجانب

احداث وكالة وطنیة لإلعالم والخدمات الموجھة للطلبة األجانب سیعھد لھا مسؤولیة  -

 استقطاب الطلبة األجانب والترویج لتونس كوجھة تعلیمیة عالمیة،

انطالق تنفیذ المشروع التونسي الفرنسي المتمثل في احداث الجامعة التونسیة إلفریقیا  -

 .والبحر األبیض المتوسط التي ستعمل على استقطاب الطلبة األجانب

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

 صعوبة تحدید التوقعات السنویة، -

 ،)المؤسسات الخاصة(لیا ومحلیا غیاب التجربة والخبرة في میدان یشھد تنافسا شرسا دو -

وبإحداث الوكالة الوطنیة  البطء في االجراءات المتعلقة بإصدار النصوص القانونیة -

 .لإلعالم والخدمات الموجھة للطلبة األجانب
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 2.3.1 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء

  

  2.3.1 المؤشر رمز

 .عدد المتكونین في إطار التكوین المستمر: تسمیة المؤشر

  2018جویلیة : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 التعلیم العالي:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تعزیز الحوكمة وانفتاح الجامعة على المحیط: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

لتكوین المستمر المنظم من قبل مؤسسات عدد المتكونین في إطار ا: تعریف المؤشر .4

 .التعلیم العالي

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .5

 )المھنیین والطالبة المتخرجین(من وجھة نظر المستخدم  : طبیعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

 عدد المتكونین سنویا في إطار التكوین المستمر :طریقة احتساب المؤشر .1

 عدد :وحدة المؤشر .2

عدد المتكونین سنویا في إطار التكوین : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .المستمر

استمارة، تقریر، (طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

 استبیان عن بعد یتم تعمیره من طرف مؤسسات التعلیم العالي : ...)استبیان

 معطیات مركزیة: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

  .الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6

 . 2021متكون في سنة  20000: القیمة المستھدفة للمؤشر .7



 
 .اإلدارة العامة للتعلیم العالي

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

 م,ق

2018 

 توقعات

2019 2020 2021 

- 10000 15000 20000 

  
 : تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

شھد عدد المتكونین في إطار التكوین المستمر تذبذبا في السنوات األخیرة ولم یحافظ على 

استقراره، ویعود ھذا لغیاب استراتیجیة واضحة في ھذا المجال ولعزوف المؤسسات 

الجامعیة لتقدیم ھذا النوع من التكوین  في ضل النصوص القانونیة الحالیة وما تمثلھ من 

 .لمؤسسات في تنمیة مواردھا الذاتیة

ھذا وسیقع العمل على تالفي ھذا االشكال بمراجعة النصوص القانونیة المنظمة للمیدان 

إلعطاء المؤسسات الجامعیة أكثر قدرة ومرونة في استغالل الموارد المتأتیة من التكوین 

20000

2021

عدد المتكونین في اطار التكوین المستمر

29 

اإلدارة العامة للتعلیم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج 

  قراءة في نتائج المؤشر 

والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج 

 اإلنجازات 

2018 2015 2016 2017 

عدد المتكونین في 

اطار التكوین 

 المستمر

- - - 

  رسم بیاني

تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

شھد عدد المتكونین في إطار التكوین المستمر تذبذبا في السنوات األخیرة ولم یحافظ على 

استقراره، ویعود ھذا لغیاب استراتیجیة واضحة في ھذا المجال ولعزوف المؤسسات 

الجامعیة لتقدیم ھذا النوع من التكوین  في ضل النصوص القانونیة الحالیة وما تمثلھ من 

لمؤسسات في تنمیة مواردھا الذاتیةعائق أمام مجھودات ا

ھذا وسیقع العمل على تالفي ھذا االشكال بمراجعة النصوص القانونیة المنظمة للمیدان 

إلعطاء المؤسسات الجامعیة أكثر قدرة ومرونة في استغالل الموارد المتأتیة من التكوین 

10000

15000

20192020

عدد المتكونین في اطار التكوین المستمر

8. 

 

III- 

سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

عدد المتكونین في 

اطار التكوین 

المستمر

رسم بیاني
  

تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

شھد عدد المتكونین في إطار التكوین المستمر تذبذبا في السنوات األخیرة ولم یحافظ على 

استقراره، ویعود ھذا لغیاب استراتیجیة واضحة في ھذا المجال ولعزوف المؤسسات 

الجامعیة لتقدیم ھذا النوع من التكوین  في ضل النصوص القانونیة الحالیة وما تمثلھ من 

عائق أمام مجھودات ا

ھذا وسیقع العمل على تالفي ھذا االشكال بمراجعة النصوص القانونیة المنظمة للمیدان 

إلعطاء المؤسسات الجامعیة أكثر قدرة ومرونة في استغالل الموارد المتأتیة من التكوین 



30 
 

  .المستمر

مع المؤسات الجامعیة ومراكز  وستقوم الوزارة بمجھود أكبر لتحسین ھذا المؤشر بالتنسیق

  المھن واشھاد الكفاءات 

 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .3

  :ستعمل الوزارة حالیا على سن نص قانوني یھدف خاصة إلى  

  تنظیم أشكال التكوین المستمّر بصیغتیھ الحضوریّة وعن بعد، - 

لقات التكوین المستمّر وصیغ تحدید مّدة ھذا التكوین ومعالیم التسجیل في دروس وح - 

 استخالصھا،

  ضبط تأجیر الكفاءات الجامعیّة والمھنیّة المتدّخلة في التكوین، - 

تشجیع وتطویر الّشراكة مع المؤّسسات والمنظمات والجمعیّات والھیاكل والجامعات  - 

 المھنیّة في مجال التّكوین المستمر

 .ضبط كیفیة توزیع عائدات التكوین المستمر - 

 :م النقائص المتعلقة بالمؤشرتحدید أھ .4

 صعوبة التقدیرات على المدى المتوسط والبعید، -

 .غیاب التحفیزات الضروریة للمؤسسة وللمكونین -

تباین في قدرات المؤسسات الجامعیة على استقطاب المتكونین خاصة في بعض  -

 االختصاصات
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 3.3.1 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء

  

  3.3.1 المؤشر رمز

 .عدد اتفاقیات الشراكة المبرمةتطور : تسمیة المؤشر

  2018جویلیة : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 التعلیم العالي:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 الجامعات: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .وانفتاح الجامعة على المحیط تعزیز الحوكمة: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

عدد اتفاقیات الشراكة المبرمة من قبل مؤسسات التعلیم تطور : تعریف المؤشر .4

 .العالي عن طریق مراكز المھن وإشھاد الكفاءات

 مؤشر أنشطة :نوع المؤشر .5

 )األستاذ/الطالب(من وجھة نظر المستخدم  : طبیعة المؤشر .6

 المؤسسة/الجامعة: التفریعات .7

II- لفنیة للمؤشرالتفاصیل ا  

عدد اتفاقیات الشراكة المبرمة سنویا من قبل تطور  :طریقة احتساب المؤشر .1

 .مؤسسات التعلیم العالي عن طریق مراكز المھن وإشھاد الكفاءات

 عدد :وحدة المؤشر .2

 .عدد اتفاقیات الشراكة المبرمة سنویا: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

استمارة، تقریر، (طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

 .معطیات مركزیة : ...)استبیان

مراكز المھن وإشھاد /الدیوان  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .الكفاءات

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6



 
اتفاقیة في سنة  400عدد االتفاقیات لیصل 

 اإلدارة العامة للتعلیم العالي

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

 م,ق

2018 

 توقعات

2019 2020 2021 

250 300 350 400 

 
 : تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

یشھد مؤشر عدد اتفاقییات الشراكة المبرمة ارتفاع متواصال، ویتزامن ھذا التطور مع تزاید 

الكفاءات التي تسعى من خالل نشاطھا إلى تعزیز انفتاح 

وتكتسي ھذه االتفاقیات أھمیة كبیرة بالنسبة للمؤسسة خاصة في مجال تنمیة مواردھا الذاتیة 

  .أو مساعدة الطلبة على إیجاد تربصات میدانیة مالئمة لطبیعة التكوین بالمؤسسة

ھم ھذه االتفاقیات في تعزیز انفتاح المؤسسة على محیطھا الخارجي والتعریف بھا 

وببرامج التكوین الذي تقدمھ، لھذا ستسعى الوزارة إلى تشجیع المؤسسات الجامعیة لتطویر 

350
400

20202021

عدد اتفاقیات الشراكة المبرمة

32 

عدد االتفاقیات لیصل تطویر  :القیمة المستھدفة للمؤشر 

 . 

اإلدارة العامة للتعلیم العالي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج

  قراءة في نتائج المؤشر 

والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج 

 اإلنجازات 

2015 2016 2017 

اتفاقیات عدد 

 الشراكة المبرمة
 -  - 200  

  يرسم بیان

تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

یشھد مؤشر عدد اتفاقییات الشراكة المبرمة ارتفاع متواصال، ویتزامن ھذا التطور مع تزاید 

الكفاءات التي تسعى من خالل نشاطھا إلى تعزیز انفتاح  فتح مراكز المھن واشھاد

  .المؤسسات الجامعیة على محیطھا الخارجي

وتكتسي ھذه االتفاقیات أھمیة كبیرة بالنسبة للمؤسسة خاصة في مجال تنمیة مواردھا الذاتیة 

أو مساعدة الطلبة على إیجاد تربصات میدانیة مالئمة لطبیعة التكوین بالمؤسسة

ھم ھذه االتفاقیات في تعزیز انفتاح المؤسسة على محیطھا الخارجي والتعریف بھا 

وببرامج التكوین الذي تقدمھ، لھذا ستسعى الوزارة إلى تشجیع المؤسسات الجامعیة لتطویر 

  .عدد ونوعیة اتفاقیات الشراكة المبرمة

200
250

300

201720182019

عدد اتفاقیات الشراكة المبرمة

7. 

2021  .

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج

III- 

سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

عدد 

الشراكة المبرمة

رسم بیان

تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

یشھد مؤشر عدد اتفاقییات الشراكة المبرمة ارتفاع متواصال، ویتزامن ھذا التطور مع تزاید 

فتح مراكز المھن واشھاد

المؤسسات الجامعیة على محیطھا الخارجي

وتكتسي ھذه االتفاقیات أھمیة كبیرة بالنسبة للمؤسسة خاصة في مجال تنمیة مواردھا الذاتیة 

أو مساعدة الطلبة على إیجاد تربصات میدانیة مالئمة لطبیعة التكوین بالمؤسسة

ھم ھذه االتفاقیات في تعزیز انفتاح المؤسسة على محیطھا الخارجي والتعریف بھا كما تسا

وببرامج التكوین الذي تقدمھ، لھذا ستسعى الوزارة إلى تشجیع المؤسسات الجامعیة لتطویر 

عدد ونوعیة اتفاقیات الشراكة المبرمة
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 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .3

المھن وإشھاد الكفاءات وتعمیمھا على جمیع المؤسسات مواصلة فتح مراكز  -

 الجامعیة،

 مراجعة النصوص القانونیة المتعلقة بالموارد الذاتیة المتأتیة من التفتح على المحیط، -

 تقییم لالتفاقیة المبرمة في السابق ومدى جدواھا -

تشریك المھنیین في التكوین والتأطیر في إطار انفتاح المؤسسة على محیطھا  -

 .لخارجيا

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .4

 غیاب التقییم لالتفاقیة المبرمة في السابق ومدى جدواھا، -

حسب االختصاصات وحسب (اختالف في قیمة المؤشر وأھمیتھ بین المؤسسات  -

 ،)الجھات

 .صعوبة التقدیرات على المدى المتوسط والبعید -
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  بطاقات المؤشر

  لبرنامج البحث العلمي
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  1.1.2 بطاقة المؤشر 

  

  1.1.2  :رمز المؤشر 

  عدد المقاالت العلمیة بالمجالت المفھرسة:  تسمیة المؤشر

   .2018جویلیة  :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر :  

  العلمي البحث : البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

   .األخرى العلمي البحث برامج : یرجع إلیھ المؤشر البرنامج الفرعي الذي. 2

  جودتھ وتحسین العلمي اإلنتاج تطویر  : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

یعطي ھذا المؤشر فكرة واضحة عن تطور عدد المنشورات في : تعریف المؤشر. 4

 العلمیة علي المستوي الوطني المجالت

 مؤشر نتائج : نوع المؤشر. 5 

  مؤشر قیس النجاعة العلمیّة : المؤشر طبیعة. 6

  مخابر ووحدات البحث بمؤسسات التعلیم العالي والبحث :  التفریعات.7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر :  

 المنشورات عدد  : طریقة احتساب المؤشر. 1

  عدد: وحدة المؤشر . 2

  : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر . 3

  المنشورات عدد  - 

  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشرطریقة تجمیع  .3

 لمخابر ووحدات البحث تقاریر أنشطة البحث - 

 : مواقع واب - 

Web of Science - Clarivate 

 Scopus SJR Scientific Journal Rankings  
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إحصائیات ذات مصادر إداریة   : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 5

  ومعلوماتیة 

  بدایة من الثالثي األول من السنة الموالیة:  تاریخ توفر المؤشر. 6

  . 2021سنة 8400  :القیمة المستھدفة للمؤشر . 7

   اإلدارة العامة للبحث العلمي:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

 :تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

یشھد ھذا المؤشر تحسنا خالل السنوات القادمة ویعود ذلك الى تطور عدد  من المنتظر ان

المجالت العلمیة المفھرسة خاصة في ظل التوجھ الرامي الى إعادة ھیكلة  المنشورات في

مدارس الدكتوراه ودعم  ودعم الترفیع في میزانیة البحث العلمي مخابر ووحدات البحث و

 .برامج التعاون الدولي

 :لتطور المؤشر رسم بیاني .3

  
  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

6585

7056

7400

8120820083008400

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

2015201620172018201920202021

عدد المنشورات في المجالت العلمیة المفھرسة

 المؤشر
 م.ق االنجازات

2018  

 التقدیرات

2015  2016 2017 2019 2020 2021  

عدد المقاالت العلمیة : 1.1.2المؤشر 

  بالمجالت المفھرسة 
6585 7056 7400 8120 8200 8300 8400 
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 .التحفیز على دعم المنشورات العلمیة المفھرسة  - 

 .تحسین المعدل السنوي لعدد النشریات العلمیّة للباحث الواحد القار - 

 إحداث منحة تحفیز على اإلنتاج العلمي - 

 :بالمؤشرالمتعلقة ) Limites(تحدید أھم النقائص .5

التدقیق في احتساب المنشورات المفھرسة الراجعة بالنظر للمنظومة نظرا لوجود تباین بین  

  قواعد المعطیات
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  2.1.2بطاقة المؤشر 

  

  2.1.2   :رمز المؤشر 

 2و 1نسبة المقاالت العلمیة المنشورة بالمجالت المحكمة من الصنف  : تسمیة المؤشر

)Q1 وQ2(  

  2018جویلیة  :تاریخ تحیین المؤشر

I-  الخصائص العامة للمؤشر :  

  العلمي البحث : البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

   .األخرى العلمي البحث برامج : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر. 2

  جودتھ وتحسین العلمي اإلنتاج تطویر  : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

یعطي ھذا المؤشر فكرة واضحة عن تطور جودة المنشورات في : المؤشرتعریف . 4

  )Q2و Q1( 2و 1العلمیة المحكمة من الصنف  المجالت

 مؤشر نتائج : نوع المؤشر. 5 

  مؤشر جودة  : طبیعة المؤشر. 6

  مخابر ووحدات البحث بمؤسسات التعلیم العالي والبحث :  التفریعات.7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر :  

 Q1( 2و 1بالمجالت المحكمة من الصنف  المنشورات عدد  : طریقة احتساب المؤشر. 1

 الجملي المنشورات عدد /)Q2و

  نسبة: وحدة المؤشر . 2

  : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر . 3

 )Q2و Q1( 2و 1بالمجالت المحكمة من الصنف  المنشورات عدد  - 

  الجملي المنشورات عدد - 

  :األساسیة الحتساب المؤشر طریقة تجمیع المعطیات .4

 لمخابر ووحدات البحث تقاریر أنشطة البحث - 
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 Web of Science – Clarivate  : موقع واب - 

إحصائیات ذات مصادر إداریة   : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 5

  ومعلوماتیة 

  بدایة من الثالثي األول من السنة الموالیة:  تاریخ توفر المؤشر. 6

  . 2021سنة %65  :القیمة المستھدفة للمؤشر . 7

   اإلدارة العامة للبحث العلمي:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

 :تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

 و من المنتظر ان علي المستوي العالمي یعتمد ھذا المؤشر لقیاس جودة المنشورات العلمیة

 یشھد ھذا المؤشر تحسنا خالل السنوات القادمة ویعود ذلك الى تطور عدد المنشورات في

خاصة  من قبل الباحثین التونسیین )Q2و Q1( 2و 1المحكمة من الصنف  المجالت العلمیة

 و ھذا المؤشر في احتساب منح البحث الموجھة لھم اعتمادفي ظل التوجھ الرامي الى 

 .ووحدات البحثمخابر  میزانیات احتساب

 :رسم بیاني لتطور المؤشر .3

 المؤشر
 م.ق االنجازات

2018  

 التقدیرات

2015  2016 2017 2019 2020 2021  

نسبة المقاالت : 2.1.2المؤشر 

العلمیة المنشورة بالمجالت المحكمة 

  )Q2و Q1( 2و 1من الصنف 

59% 59,5% 61% 62% 63% 64% 65% 
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  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

 .التحفیز على دعم جودة المنشورات العلمیة -     

 دعم  ھیاكل البحث - 

 إحداث منحة التشجیع على اإلنتاج العلمي - 

  

 :المتعلقة بالمؤشر) Limites(تحدید أھم النقائص .5

احتساب المنشورات الراجعة بالنظر للمنظومة نظرا لتباین المعطیات حسب التدقیق في 

  قواعد المعطیات المعتمدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

59%
59,50%

61%62%63%64%
65%

54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%

2015201620172018201920202021

نسبة المقاالت العلمیة المنشورة بالمجالت المحكمة
Q2)و Q1( 2و 1من الصنف  
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  3.1.2بطاقة المؤشر 

  3.1.2   :رمز المؤشر 

 في مجال البحث العلميترتیب الجامعات التونسیة : :  تسمیة المؤشر

  2018جویلیة  :تاریخ تحیین المؤشر

I-  للمؤشرالخصائص العامة :  

  العلمي البحث : البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

   .األخرى العلمي البحث برامج : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر. 2

  جودتھ وتحسین العلمي اإلنتاج تطویر  : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

بمتابعة تطور ترتیب الجامعات التونسیة في مجال  یتعلق ھذا المؤشر: تعریف المؤشر. 4

 البحث العلمي 

 مؤشر نتائج : نوع المؤشر. 5 

  مؤشر جودة  : طبیعة المؤشر. 6

   الجامعات :  التفریعات.7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر :  

 عدة مؤشرات فرعیة اعتماد  : طریقة احتساب المؤشر. 1

  رتبة: وحدة المؤشر . 2

 University Ranking by  حسب منھجیة: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر . 3

Academic Performance (URAP) :  و التي تعتمد المؤشرات الفرعیة التالیة : 

 المؤشر الھدف المصدر

InCites 

 مقاالت اإلنتاج العلمي الحالي
 )Citation(استشھاد  تأثیر البحوث

 مجموع المقاالت اإلنتاجیة العلمیة
 األثر الكلي للمقاالت جودة البحوث
 األثر الكلي لالقتباس جودة البحوث

 التعاون الدولي المشاریع المقبولة دولیا
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 : مواقع واب :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4

University Ranking by Academic Performance - 

InCites -  
إحصائیات ذات مصادر إداریة   : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشرمصدر . 5

  ومعلوماتیة 
  بدایة من الثالثي األول من السنة الموالیة:  تاریخ توفر المؤشر. 6

 :القیمة المستھدفة للمؤشر . 7

 ترتیب الجامعات التونسیة   2021 سنة

 األولى 500عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ 1

 األولى 1000الجامعات المرتبة ضمن الـعدد  4

 األولى 1500عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ 7

 األولى 2500عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ 10

   اإلدارة العامة للبحث العلمي:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :بالمؤشروالتقدیرات الخاصة ) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
 م.ق االنجازات

2018  

 التقدیرات

2015  2016 2017 2019 2020 2021  

في مجال  ترتیب الجامعات التونسیة

  البحث العلمي
 

 500عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ

  األولى
0 0 0 0 0 1 1 

 1000عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ

  األولى
0 0 0 2 2 3 4 

 1500ضمن الـعدد الجامعات المرتبة 

  األولى
5 4 4 5 6 7 7 

 2500عدد الجامعات المرتبة ضمن الـ

  األولى
7 6 8 8 9 9 10 
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 :تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

 یھدف ھذا المؤشر إلي تحسین ترتیب الجامعات التونسیة ضمن نظام تصنیف الجامعات في

التي تعكس جودة وكمیة المنشورات  األكادیمیة البحثيالعالم استنادا إلى مؤشرات األداء 

 .العلمیة الخاصة بھم

 :رسم بیاني لتطور المؤشر .3

 
  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

جودة وعدد المنشورات العلمیة الخاصة  تحسین ترتیب الجامعات التونسیة عبر الرفع من -

  .بھم

  بالجامعاتإلحاق مراكز البحث  -

 العمل على تحسین تموقع وإشعاع الجامعات التونسیة -

  

 :المتعلقة بالمؤشر) Limites(تحدید أھم النقائص .5

  مما یجعلھا ال تحتسب لصالح الجامعة الباحث بجامعتھ في المقاالت ارتباطعدم ذكر -

التنصیص غلى تسمیات مختلفة للمؤسسات والجامعات مما یؤثر على عدد المقاالت -

  .المحتسبة

00000
11

000

22
3

4
5

44
5

6
77 7

6

88
99
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0
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2015201620172018201920202021

عدد الجامعات المرتبة 
األولى 500ضمن الـ

عدد الجامعات المرتبة 
األولى 1000ضمن الـ

عدد الجامعات المرتبة 
األولى 1500ضمن الـ

عدد الجامعات المرتبة 
األولى 2500ضمن الـ

ترتیب الجامعات التونسیة في مجال البحث العلمي 
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  1.2.2بطاقة المؤشر 

   1.2.2 :رمز المؤشر

  والمستنبطات النباتیة عدد مطالب براءات االختراع الوطنیة والدولیة: تسمیة المؤشر

   2018سبتمبر  :تاریخ تحیین المؤشر

  

I- الخصائص العامة للمؤشر :  

  العلمي البحث : البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

  برامج البحث العلمي األخرى : الذي یرجع إلیھ المؤشرالبرنامج الفرعي . 2

  تثمین نتائج البحث ونقل التكنولوجیا : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

المؤشر باحتساب عدد مطالب براءات االختراع المودعة على  یتعلق:  تعریف المؤشر. 4

النطاق الوطني والدولي وذلك لتشجیع المؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة البحث على 

 .تثمین مخرجات البحث وحمایتھا وطنیا ودولیا

 مؤشر قیس النتائج : نوع المؤشر. 5 

  مؤشر جودة ونجاعة  : طبیعة المؤشر. 6

حسب مؤسسات التعلیم العالي والبحث والمؤسسات العمومیة للبحث                 :  التفریعات.7

  والمؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة البحث والسنة

  

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر :  

   :طریقة احتساب المؤشر. 1

مطالب براءات االختراع المودعة بالمعھد الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة  عدد-

وبإحدى المكاتب الدولیة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة والواردة من المؤسسات العمومیة 

  المعنیة بأنشطة البحث

یم العالي عدد مطالب حمایة المستنبطات النباتیة المودعة من قبل المؤسسات العمومیة للتعل-

والبحث العلمي والمؤسسات العمومیة للبحث والمؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة البحث 
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في المجال الفالحي  لدى اإلدارة العامة للصحة النباتیة ومراقبة المدخالت الفالحیة بوزارة 

الھیكل اإلداري المكلف بتسلم مطالب حمایة (الفالحة والموارد المائیة والصید البحري 

  ).لمستنبطات النباتیة واسناد شھادة استنباط نباتيا

تم اعتماد عدد المطالب في احتساب المؤشر اعتبارا إلى أن شھادات البراءة ال  :مالحظة 

 18یمكن تسلیمھا من قبل المعھد الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة إال بعد مرور 

النباتیة في آجال تفوق السنتین، وعلیھ شھرا على إیداعھا وكذلك الشأن بالنسبة  للمستنبطات 

ال یمكن احتساب المؤشر بالنسبة للسنة المعنیة  إذا ما تم اعتماد عدد البراءات المسجلة أو 

عدد شھادات مستنبطات نباتیة المسلمة علما وأنھ بالرجوع إلى السنوات السابقة فإن الفارق 

  .بین المطالب المودعة والبراءات المسجلة ضعیف جدا

  عدد: وحدة المؤشر . 2

مطالب تسجیل براءات االختراع المودعة لدى : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر . 3

المعھد الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة الواردة على كل من مصالح اإلدارة العامة 

  .لتثمین البحث أو المودعة مباشرة  من قبل المؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة البحث

مطالب تسجیل براءات االختراع على الصعید الدولي وفقا لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

(PCT) حسب احصائیات المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة.  

مطالب حمایة المستنبطات النباتیة المودعة من قبل المؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة 

ومراقبة المدخالت الفالحیة بوزارة الفالحة البحث لدى اإلدارة العامة للصحة النباتیة 

  .والموارد المائیة والصید البحري

احتساب عدد مطالب براءات : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.4

االختراع الواردة على مصالح اإلدارة العامة لتثمین البحث وكذلك التي تم إیداعھا مباشرة 

لملكیة الصناعیة من قبل المؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة بالمعھد الوطني للمواصفات وا

  .البحث 

احتساب عدد مطالب براءات االختراع المطلوب حمایتھا دولیا والمودعة من قبل المعھد 

الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة أو مباشرة بإحدى المكاتب الدولیة للمنظمة العالمیة 

  .مؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة البحثللملكیة الفكریة والصادرة عن ال

احتساب عدد مطالب حمایة  المستنبطات النباتیة المودعة لدى اإلدارة العامة للصحة النباتیة 
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ومراقبة المدخالت الفالحیة بوزارة الفالحة والموارد المائیة والصید البحري والمنشورة 

  .بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

  :  مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 5

المعھد الوطني للمواصفات والملكیة : مطالب براءات االختراعات على الصعید الوطني

  .الصناعیة 

تقاریر النشاط لمخابر : مطالب براءات االختراع المطلوب حمایتھا على الصعید الدولي

حصائیات المنظمة العالمیة للملكیة البحث الواردة على اإلدارة العامة للبحث العلمي وا

  .الفكریة 

الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة واإلدارة العامة : مطالب حمایة المستنبطات النباتیة

للصحة النباتیة ومراقبة المدخالت الفالحیة بوزارة الفالحة والموارد المائیة والصید 

    .البحري

  . السنة الموالیةالثالثي الثاني من :  تاریخ توفر المؤشر. 6

  :القیمة المستھدفة للمؤشر . 7

مطلب براءة اختراع سنویا على الصعید الوطني من قبل مؤسسات  120تسجیل معّدل  -

التعلیم العالي والبحث والمؤسسات العمومیة للبحث والمؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة 

  البحث 

  عید الدوليمطالب حمایة براءة اختراع على الص 12تسجیل معدل  -

  مطالب حمایة مستنبط نباتي 14تسجیل معدل  -

  .العامة لتثمین البحث اإلدارة:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج : .1

 المؤشر
 م.ق اإلنجازات

2018 

  التقدیرات

2015 2016 2017 2019  2020  2021  

عدد مطالب براءات االختراع النابعة 

عن المؤسسات العمومیة للتعلیم العالي 

 والبحث والھیاكل العمومیة للبحث

والمؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة 

 البحث

67  56  65  80  90  100  120 

مطالب براءات االختراع النابعة  عدد

عن المؤسسات العمومیة للتعلیم العالي 

والبحث والمؤسسات العمومیة للبحث 

والمؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة 

المطلوب حمایتھا على الصعید البحث 

  (*). الدولي

1  5  3  5  7  9  12  

مطالب حمایة المستنبطات النباتیة  عدد

المودعة من قبل المؤسسات العمومیة 

للتعلیم العالي والبحث العلمي 

والمؤسسات العمومیة للبحث 

والمؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة 

  البحث

6  3 2  5 7  10  14  

التي یكون فیھا المخترع طرف عمومي تونسي دون أن  معطیات ال تتضمن عدد مطالب البراءات(*)  

یكون مودعا  وكذلك مطالب براءات االختراع المطلوب حمایتھا ببلدان غیر ممضیة على معاھدة 

  (PCT)التعاون بشان البراءات  

 تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

براءات االختراع النابعة عن المؤسسات العمومیة إن المتابعة السنویة لمطالب تسجیل 

والمؤسسات العمومیة للبحث  والمؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة للتعلیم العالي والبحث 

البحث سواء على الصعید الوطني أو الصعید الدولي وكذلك لمطالب حمایة المستنبطات 
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عوضا عن ) مقاالت علمیة(رفي النباتیة تظھر أن منظومة البحث تبقى موجھة لإلنتاج المع

یتجلى حیث ) مقاالت علمیة وبراءات اختراع ونقل التكنولوجیا(اإلنتاج العلمي والتكنولوجي 

تفضیل اإلنتاج المعرفي على اإلنتاج العلمي والتكنولوجي من خالل الترتیب المشرف 

اعتبار التنسیب مرتبة أولى ب(لتونس في مجال نشر المقاالت العلمیة على الساحة اإلفریقیة 

على الساحة  66في حین أن ترتیب تونس في مجال براءات االختراع ھو ) بعدد السكان

  . 2018وفق مؤشر االبتكار العالمي لسنة العالمیة 

غیر أنھ من المتوقّع أن یتطّور عدد مطالب براءات االختراع بصفة نوعیة في حال تّمت 

لباحث على اإلقبال على تسجیل أبحاثھ وحمایتھا مراجعة التشریعات الحالیة التي ال تحفّز ا

  .واستغاللھا صناعیا

 رسم بیاني لتطور المؤشر:  .3
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العاليللتعلیمالعمومیةالمؤسساتعنالنابعةاالختراعبراءاتمطالبعدد
البحثبأنشطةالمعنیةالعمومیةوالمؤسساتللبحثالعمومیةوالھیاكلوالبحث



 

  

 
  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

تطویر وتثمین الملكیة الفكریة وبھدف تحفیز أكبر عدد ممكن  من الباحثین على حمایة 

نتائج بحوثھم عن طریق براءات االختراع  لما لھذه األخیرة من إیجابیات تكفل لھم حق 

استئثاري في استغالل نتائج بحوثھم واالستفادة منھا مالیا، برمجت وزارة التعلیم العالي 

ة أنشطة في شكل دورات تكوینیة  وورشات عمل لفائدة جمیع المتدخلین 

طلبة الدكتوراه، أساتذة باحثین، مھندسین 

بالتعاون مع المعھد الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة والمنظمة 

طار التعاون الدولي، مع جنوب إفریقیا و مع الوكالة 

الیابانیة للتعاون الدولي، و في إطار مشروع إصالح التعلیم العالي من أجل التشغیلیة وذلك 

7

9

12

201920202021

عدد مطالب براءات االختراع النابعة عن المؤسسات العمومیة للتعلیم العالي 
والبحث والمؤسسات  العمومیة للبحث و والمؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة 

. (*)البحث المطلوب حمایتھا على الصعید الدولي

201920202021

عدد مطالب حمایة المستنبطات النباتیة المودعة من قبل المؤسسات العمومیة 
للتعلیم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومیة للبحث والمؤسسات العمومیة 

المعنیة بأنشطة البحث

49 

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

تطویر وتثمین الملكیة الفكریة وبھدف تحفیز أكبر عدد ممكن  من الباحثین على حمایة 

نتائج بحوثھم عن طریق براءات االختراع  لما لھذه األخیرة من إیجابیات تكفل لھم حق 

استئثاري في استغالل نتائج بحوثھم واالستفادة منھا مالیا، برمجت وزارة التعلیم العالي 

ة أنشطة في شكل دورات تكوینیة  وورشات عمل لفائدة جمیع المتدخلین والبحث العلمي عدّ 

طلبة الدكتوراه، أساتذة باحثین، مھندسین (في مجال تثمین البحث ونقل التكنولوجیا 

بالتعاون مع المعھد الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة والمنظمة ) وإطارات إداریة

طار التعاون الدولي، مع جنوب إفریقیا و مع الوكالة العالمیة للملكیة الفكریة  وكذلك في إ

الیابانیة للتعاون الدولي، و في إطار مشروع إصالح التعلیم العالي من أجل التشغیلیة وذلك 

  :في مجال 

1

5

3

5

2015201620172018

عدد مطالب براءات االختراع النابعة عن المؤسسات العمومیة للتعلیم العالي 
والبحث والمؤسسات  العمومیة للبحث و والمؤسسات العمومیة المعنیة بأنشطة 

البحث المطلوب حمایتھا على الصعید الدولي

2015201620172018

عدد مطالب حمایة المستنبطات النباتیة المودعة من قبل المؤسسات العمومیة 
للتعلیم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومیة للبحث والمؤسسات العمومیة 

المعنیة بأنشطة البحث

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

تطویر وتثمین الملكیة الفكریة وبھدف تحفیز أكبر عدد ممكن  من الباحثین على حمایة سعیا ل

نتائج بحوثھم عن طریق براءات االختراع  لما لھذه األخیرة من إیجابیات تكفل لھم حق 

استئثاري في استغالل نتائج بحوثھم واالستفادة منھا مالیا، برمجت وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي عدّ 

في مجال تثمین البحث ونقل التكنولوجیا 

وإطارات إداریة

العالمیة للملكیة الفكریة  وكذلك في إ

الیابانیة للتعاون الدولي، و في إطار مشروع إصالح التعلیم العالي من أجل التشغیلیة وذلك 

في مجال 
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  تحریر براءات االختراع، -

  استراتیجیات وتقنیات البحث عن المعلومة في مجال براءات االختراع، -

  وحمایتھا المستنبطات النباتیة  -

إدارة الملكیة الفكریة وتكوین خبراء معتمدین یشكلون مرجعا في میدان حمایة الملكیة  -

  الفكریة،

  إجراءات تسجیل براءات االختراع على الصعید الدولي، -

  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة -

 تكون على مستوى جھوي" formation en cascade" تنظیم دورات تكوینیة متدرجة  -

لفائدة مختلف المتدخلین في مجال تثمین وإدارة الملكیة الفكریة لنشر ثقافة الملكیة الفكریة 

  .لدى أكبر عدد ممكن من الباحثین

ومن المأمول أن یتطور ھذا المؤشر بعد القیام بھذه األنشطة الرامیة إلى تعزیز ثقافة  

  .الملكیة الفكریة

  :بالمؤشرالمتعلقة ) Limites(تحدید أھم النقائص .5

إن ضعف عدد مطالب براءات االختراع المودعة حالیا ال یعكس ما تختزنھ منظومة البحث 

ویرجع ھذا التباین بین الواقع والقدرات . العلمي من قدرات على التطویر التكنولوجي

  :الكامنة إلى

 ضعف ثقافة الملكیة الفكریة لدى الباحثین، §

تقییم لالرتقاء في المسار المھني على خالف عدم اعتماد براءة االختراع في معاییر ال §

 المقاالت العلمیة

لسنة  2750حیث حدد األمر عدد . ضعف حصة الباحثین من عائدات االختراع  §

والمتعلق بضبط مقاییس وطرق تقاسم عائدات استغالل  2001نوفمبر  6المؤرخ في  2001

أة العمومیة وإلى العون براءات االختراع أو االكتشاف الراجعة إلى المؤسسة أو المنش

العمومي الباحث الذي ینجز اختراعا أو اكتشافا، النسبة التي یتمتع بھا الباحثون المخترعون 

بعد طرح كل المصاریف وتكالیف انجاز  50%و 25من عائدات استغالل البراءة بین 

  البحوث،

لذا، وسعیا لتحفیز الباحثین وتشجیعھم على تثمین أبحاثھم اقتصادیا وحمایتھا عن طریق 
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  :براءات اختراع من أجل تسویقھا، یقترح

العمل على توفیر إطار فني وإداري متمكن لمساعدة الباحث في تحریر براءة  §

  اختراعھ وتكوین ملف اإلیداع،

فیع في نسبة العائدات التي یحصل مراجعة أحكام األمر المذكور أعاله وذلك بالتر §

  علیھا الباحث من براءات االختراع ومراجعة قاعدة احتسابھا،

  اعتماد براءة االختراع كمعاییر لالرتقاء في المسار المھني للباحث المخترع، §

 إقرار حوافز ضریبیة لفائدة الباحث المخترع،  §

 إقرار منحة خصوصیة لفائدة الباحث المخترع، §

على تسویق نتائج بحوثھ المحمیّة عن طریق براءة االختراع ونقلھا  مساعدة الباحث §

 .لھیاكل اإلنتاج
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   2.2.2بطاقة المــؤشر  

  2.2.2 :رمز المؤشر

عدد االتفاقیات الشراكة بین ھیاكل البحث العمومیة  والمؤسسات :تسمیة المؤشر

  .االقتصادیة

  2018جوان  :تاریخ تحیین المؤشر

I- العامة للمؤشر لخصائص: 

  العلمي البحث : البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

  .برامج البحث العلمي األخرى : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر. 2

  .تثمین نتائج البحث ونقل التكنولوجیا : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

الشراكة بین ھیاكل البحث العمومیة   احتساب عدد إتفاقیات : تعریف المؤشر. 4

 والمؤسسات االقتصادیة خالل السنة المرجع

  مؤشر قیس نشاط  : نوع المؤشر. 5

  مؤشر نجاعة وفاعلیة  : طبیعة المؤشر. 6

  ).مخابر ووحدات البحث، مراكز البحث(ھیاكل البحث :   التفریعات.7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر: 

  تفاقیات المبرمة مع المحیط االقتصادي سنویااال : طریقة إحتساب المؤشر. 1

  عدد : وحدة المؤشر . 2

  االتفاقیات المبرمة مع المحیط االقتصادي سنویا: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر . 3

تقاریر النشاط السنویة للمخابر  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4

  .والوحدات

  إحصائیات ذات مصدر إداري األساسیة الحتساب المؤشرمصدر المعطیات . 5

  .السداسي الثاني من السنة الموالیة : تاریخ توفر المؤشر. 6

  .2021سنة  180: القیمة المستھدفة للمؤشر . 7

  .اإلدارة العامة للتثمین البحث : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
 م.ق االنجازات

2018 

 التقدیرات

2015 2016 2017 2019  2020  2021  

عدد االتفاقیات المبرمة 

بین ھیاكل البحث 

 والمؤسسات االقتصادیة

73 72 79 110 130 150  180  

  

 :تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .1

إطار االنفتاح على المحیط االجتماعي واالقتصادي، تشّجع وزارة التعلیم العالي والبحث  في

العلمي على إبرام العقود أو االتفاقیات بین المؤسسات الجامعیّة والمؤسسات االقتصادیة، 

 . والتي یتم بمقتضاھا مساھمة المؤسسة االقتصادیة مالیّا في تطویر حلول تكنولوجیة مبتكرة

 وتكثیف كل القطاعات على وتعمیمھا الشراكة اتفاقیات نطاق توسیع على لحرصویتم ا

 جھة من العالي التعلیم الجامعات ومؤسسات بین والجھوي المحلي المستوى على االتفاقیات

 جھة أخرى  من أجل جعل من التجاریة والغرف الھیئات من وغیرھا اإلنتاجیة والمؤسسات

 مع الشراكة وجعل القیمة وإحداث المؤّسسة خدمة دید فيوالتج للبحث الوطنیة المنظومة

ومن المنتظر أن یتطور عدد االتفاقیات من سنة إلى .  األولویّات من الخاصة المؤسسة

  . أخرى

  : رسم بیاني لتطور المؤشر .2

  

737279
110

130
150

180

2015201620172018201920202021

عدد االتفاقیات المبرمة بین الھیاكل العمومیة للبحث والمؤسسات 
االقتصادیة
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  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .3

لتحفیز الشراكة بین ھیاكل البحث والمؤسسات االقتصادیة  ستواصل الوزارة  اإلعالن عن 

القطاع  طلب ترشحات جدیدة  لتمویل مشاریع البحث والتجدید  والتي بمقتضاھا یساھم

بین منظومة البحث  ولمزید تجذیر الصلة. الخاص في تمویل أنشطة  البحث والتثمین

والنسیج تعزیز الشراكة بین ھیاكل البحث یة لالقتصاد ووالتجدید والمنظومة اإلنتاج

والتي تمثل فرصة لجمع األیـام الوطنیة لتثمین البحث  ستواصل الوزارة تنظیم  الصناعي

الباحثین وأصحاب المؤسسات االقتصادیة لیتمكنوا خاللھا من التواصل وتبادل المعلومات 

  .وإقامة عالقات تؤدي إلى إنجاز مشاریع مشتركة

  :المتعلقة بالمؤشر ) Limites(تحدید أھم النقائص. 5

لم تعد النصوص القانونیّة لالنفتاح على المحیط االجتماعي واالقتصادي معاصرة  •

ل عنصر ص، لخصواجھ وعلى و. وأصبح تطبیقھا أكثر صعوبة خالص األطراف یشكّ

قیقة دجعة امرء اجرإیستحق یّة لھذه النّصوص والذي لرئیسالمتداخلة من أھّم نقاط الضعف ا

وفي انتظار ھذه المراجعة، یجري إعداد دلیل اإلجراءات لتوضیح و تحدید مختلف .  لھ

اإلجراءات اإلداریة والمالیة بحیث یمكن خالص مختلف المتداخلین على وقتھم وجھودھم 

  .وذلك بكّل موضوعیّة  في سیاق العقود

واالقتصادیة ولتشجیع غیاب الحوافز الضریبیّة لتطویر الشراكة األكادیمیّة  •

وفي ھذا . المؤسسات االقتصادیة للمساھمة واالنخراط  في تمویل أنشطة البحث والتطویر

اإلطار، یقترح اعتماد حافز ضریبي جدید للمؤسسات االقتصادیة وذلك  لتطویر الشراكة  

مع ھیاكل البحث وتشجیعھا على المساھمة في أنشطة البحث والتطویر واستحثاث نقل 

 .نولوجیاالتك
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  3.2.2المؤشر  

  

  3 2 2 :رمز المؤشر

  .عدد المؤسسات الناشئة المنبثقة عن برامج ومشاریع البحث والتجدید: تسمیة المؤشر

  2018سبتمبر :تاریخ تحیین المؤشر

  

I- الخصائص العامة للمؤشر:  

  العلمي البحث : البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

  .برامج البحث العلمي األخرى : یرجع إلیھ المؤشرالبرنامج الفرعي الذي . 2

  .تثمین نتائج البحث ونقل التكنولوجیا : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

عدد المؤسسات الناشئة المنبثقة عن برامج  ومشاریع البحث احتساب : تعریف المؤشر. 4

  خالل سنة المرجع والتجدید

  . مؤشر نتائج : نوع المؤشر. 5

  . مؤشر جودة  ونجاعة : المؤشرطبیعة . 6

  .المؤسسات العمومیة للبحث:   التفریعات.7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر: 

عدد المؤسسات الناشئة المنبثقة عن برامج ومشاریع البحث  : طریقة إحتساب المؤشر. 1

  .خالل سنة المرجع والتجدید

  عدد: وحدة المؤشر . 2

التي تم إحداثھا خالل عدد المؤسسات الناشئة : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 3

  سنة المرجع

  .التقاریر السنویة :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4

  إحصائیات ذات مصدر إداري : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 5

  السداسي الثاني من السنة الموالیة : تاریخ توفر المؤشر. 6

  .2021مؤسسة سنة  20: ستھدفة للمؤشر القیمة الم. 7
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  اإلدارة العامة لتثمین البحث:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
 التقدیرات

2019  2020  2021  

عدد المؤسسات الناشئة المنبثقة عن برامج 

 .البحث والتجدیدومشاریع 
10 15  20  

 .مؤشرجدید :تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

  .2021مؤسسة خالل سنة  20من المتوقع أن یبلغ ھذا المؤشر 

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .3

وبھدف الرفع من نسق في إطار تعزیز تثمین نتائج البحوث واستحثاث نقل التكنولوجیا 

إحداث المؤسسات الناشئة والمجّددة، أحدثت وزارة  التعلیم العالي والبحث العلمي مجموعة 

من البرامج واآللیات التنافسیة المتكاملة لتمویل أنشطة البحث والتجدید لتغطي بذلك جمیع 

ي بلغت مراحل النضج التكنولوجي للمشاریع، وخاصة المشاریع المبتكرة والمجّددة الت

كما ھو مبین بالرسم المصاحب، ) TRL(المستوى السادس من سلم النضج التكنولوجي 

التي تستھدف القطاعات الواعدة  ذات  المضمون التكنولوجي الرفیع والقیمة المضافة 

  .العالیة

 PAQحیث أطلقت الوزارة برنامج دعم الجودة ما بعد مشاریع ومذكرات ختم الّدراسات 

Post-PFE/MFE   ،الذي  یدعم المشاریع في المستویات األولى من نضجھا التكنولوجي

فھو یدعم المشاریع ما بین المستوى  PAQ Collaboraأّما برنامج دعم الجودة التشاركي 

وبھدف االنتقال من المستوى السادس إلى المستوى الثامن من النضج . الرابع و السادس

رنامج دعم الجودة لالفراق العلمي والمساعدة على التكنولوجي للمشروع،  لقد تّم إحداث  ب

  .)PAQ-PAS )Pré-amorçage et essaimage Scientifiqueاالنطالق 

وعالوة على ذلك تتولى وزارة  التعلیم العالي والبحث العلمي تمویل  برنامج تثمین نتائج  

 ھیاكل البحثالذي یمّول المشاریع المبتكرة والمجّددة المقترحة من طرف ) VRR(البحث 

بالشراكة مع  المؤسسات االقتصادیة وذلك بھدف ) مراكز البحث، مخابر ووحدات البحث(
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تفعیل الجانب التطبیقي من البحث العلمي وجعلھ في متناول المؤسسات االقتصادیة، حیث  

تفضي ھذه المشاریع  في النھایة إما إلى  تطویر منتوجات أو نماذج إنتاج جدیدة  أو إنجاز 

وتجدر اإلشارة إلى أن . ویر النماذج الصناعیة أو بعث الشركات الناشئة والمجّددةوتط

عملیة تمویل مشاریع تثمین البحث تقع بعد تقییمھا إیجابیا من طرف خبراء مستقلین،  و تتم 

على امتداد فترة أقصاھا ثالث سنوات اعتمادا على اتفاقیة بین الوزارة وھیكل البحث 

  .طرق وشروط إسناد التمویل وصاحب المشروع تضبط

  

  
واعتبارا للقیمة المضافة العالیة التي توفھا منظومة البحث والتجدید والتي من شأنھا الرفع 

من مردودیة النشاط االقتصادي واإلسھام بصفة فّعالة في دفع التنمیة ودیمومة المؤسسة 

ة االقتصادیة ستواصل االقتصادیة ومعاضدة جھود الدولة لتطویر القدرة التنافسیة للمؤسس

لتمویل  2021و 2020و  2019الوزارة إصدار  طلب ترشحات جدیدة بعنوان سنوات 

  .المشاریع المجددة والتي تنسجم مع األولویات الوطنیة

  :المتعلقة بالمؤشر ) Limites(تحدید أھم النقائص .4

ددة  فرص یمثل النقص في اإلحاطة والدعم الالزمین لمشاریع تثمین نتائج البحوث المج

ربح ضائعة للجامعة، للباحثین وخاصة لالقتصاد الوطني، حیث كان باإلمكان االستفادة من 

مخرجات البحث ذات المضامین المعرفیة والتكنولوجیة رفیعة المستوى وذات القیمة 

المضافة العالیة وتوظیفھا في خدمة التنمیة وتطویر القدرة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة  
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توفیر البیئة المالئمة  إلحداث المؤسسات المجّددة والمؤسسات الناشئة والمنبثقة وبھدف  

  :عن برامج ومشاریع البحث والتجدید یقترح 

إحداث ھیاكل مساندة تكنولوجیة على غرار مركز : على المستوى التكنولوجي -

  . الموارد التكنولوجیة ووحدات تثمین تكنولوجیة

وضع آلیات وبرامج لتمویل المشاریع المبتكرة المتأتیة  من : على مستوى الدعم -

 .محاضن المؤسسات وھیاكل  تسریع نقل التكنولوجیا

  .دعم الباحثین  بمنحھم الحوافز التشجیعیة والتقدیریة والمعنویة -

مراجعة تسییر محاضن المؤسسات في إتجاه إضفاء مزید من : على مستوى الحوكمة -

والنجاعة على أدائھا وتعصیر الخدمات التي تقدمھا للباعثین أصحاب المشاریع  المرونة

 .المجّددة ومتابعتھا في مرحلة ما بعد اإلحداث

توفیر اآللیات الالزمة الحتضان ورعایة الباعثین أصحاب المشاریع المجّددة و  -

 .(Post-création)اإلحداث تطویر خدمات المرافقة وخاصة خدمات ما بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



59 
 

  

 1.3.2بطاقة المؤشر 

  

  1.3.2  :رمز المؤشر 

  عدد المشاریع المقبولة في إطار برامج التعاون الدولي التنافسیة:  تسمیة المؤشر

   .2018جوان  :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر :  

 برنامج البحث العلمي : البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

  برامج البحث العلمي األخرى  : الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشرالبرنامج . 2

  تطویر التعاون الدولي  : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

یتمثل المؤشر في احتساب عدد المشاریع المقبولة في إطار التعاون :  تعریف المؤشر. 4

 یط وعلى جودتھا الدولي مما یعطي فكرة على مدى تفتح منظومة البحث والتجدید على المح

  مؤشر نشاط : نوع المؤشر. 5 

  جودة ونجاعة : طبیعة المؤشر. 6

  .الجامعات والمؤسسات:   التفریعات.7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر :  

عدد المشاریع المقبولة في إطار برامج التعاون الدولي   : طریقة احتساب المؤشر. 1

 للبحث والتجدید الممول من االتحاد األوروبي المندرجة ضمن البرنامج االطاري التنافسیة

  عدد: وحدة المؤشر . 2

  : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر . 3

  االتفاقیات المبرمة لتنفیذ المشاریع  -

  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4

  تقریر حول المشاریع المقبولة في إطار برامج التعاون الدولي التنافسیة

  شرمصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤ. 5



60 
 
وحدة التصرف حسب األھداف لمتابعة انجاز مشروع تنفیذ برنامج االتحاد األوروبي تحت 

  عنوان برنامج إطاري للبحث والتجدید 

  .الثالثي األول:   تاریخ توفر المؤشر. 6  

  .2021سنة  43:القیمة المستھدفة للمؤشر . 7

وحدة التصرف حسب األھداف لمتابعة انجاز مشروع : ر بالبرنامجالمسؤول عن المؤش. 8

  .2020تنفیذ برنامج االتحاد األوروبي تحت عنوان برنامج إطاري للبحث والتجدید أفق 

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

  ) : االنجازات والتقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر
  م.ق االنجازات

2018 

 التقدیرات

2016 2017 2019 2020 2021 

عدد  1.3.2المؤشر 

المشاریع المقبولة في إطار 

برامج التعاون الدولي 

 .التنافسیة

- 
 

28 33 38 43 

 :تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .6

من المنتظر ان یشھد ھذا المؤشر تحسنا خالل السنوات القادمة تبعا للدور االعالمي 

تقوم بھ  وحدة التصرف حسب األھداف لمتابعة انجاز مشروع  يالذ والتكویني والتنسیقي

  .2020تنفیذ برنامج االتحاد األوروبي تحت عنوان برنامج إطاري للبحث والتجدید أفق 

  :رسم بیاني لتطور المؤشر
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  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر-4

تتولى التعریف بالبرنامج اإلطاري للبحث والتجدید  تسمیة نقاط اتصال مؤسستیة - 

 وتشبیك جمیع المتدخلین 

 اعتماد مستشارین علمیین لتمثیل تونس بصفة أعضاء في لجان البرامج االستراتیجیة - 

 إحداث خالیا وتكوین فرق للتصرف في المشاریع - 

 على المشاركة تنظیم أیام إعالمیة وطنیة للتعریف ببرامج التعاون الدولي وحث الباحثین  - 

 تقدیم المساندة الفنیة للباحثین إلعداد المشاریع عبر شبكة نقاط االتصال الوطنیة  - 

 متابعة انجاز المشاریع - 

 مراجعة النصوص القانونیة في اتجاه تبسیط اجراءات تنفیذ المشاریع   - 

  :المتعلقة بالمؤشر) Limites(تحدید أھم النقائص-5

االقتصار على مشاریع البحث المقبولة بالبرنامج االطار للبحث والتجدید مع االتحاد  - 

 .األوروبي دون سواھا
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التنافسیة
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 2.3.2بطاقة المؤشر 

  

  2.3.2  :رمز المؤشر 

نسبة الموارد المتأتیة من مشاریع التعاون الدولي التنافسیة من اعتمادات :  تسمیة المؤشر

  البحث 

   2018جوان  :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر :  

 برنامج البحث العلمي : البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

  برامج البحث العلمي األخرى  : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر. 2

  تطویر التعاون الدولي  : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

مساھمة مشاریع التعاون الدولي في یتمثل المؤشر في تحدید نسبة :   تعریف المؤشر. 4

برامج البحث اإلطاریة على (تمویل البحث العلمي ویتعلق األمر بمشاریع التعاون التنافسیة 

 )2020غرار أفق 

 مؤشر نشاط : نوع المؤشر. 5 

  مؤشر نجاعة وفاعلیة : طبیعة المؤشر. 6

  حسب الجامعات والمؤسسات:   التفریعات.7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر :  

   : طریقة احتساب المؤشر. 1

    مجموع االعتمادات المتأتیة من مشاریع التعاون الدولي -

 مجموع االعتمادات المخصصة ألنشطة البحث العلمي -

  نسبة: وحدة المؤشر . 2

  : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر . 3

 المخصصة لھا خالل السنة  عدد المشاریع المقبولة في طلبات العروض واالعتمادات - 

 .المیزانیة المخصصة ألنشطة البحث العلمي بالوزارة - 
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  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4

 تقریر حول المشاریع المقبولة سنویا واالعتمادات المخصصة لھا - 

 وحدة التصرف حسب األھداف لمتابعة:  مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 5

انجاز مشروع دعم تنفیذ برنامج االتحاد األوروبي تحت عنوان برنامج إطاري للبحث 

  2020والتجدید أفق 

  الثالثي األول :  تاریخ توفر المؤشر. 6

  2021في  %29: القیمة المستھدفة للمؤشر . 7

وحدة التصرف حسب األھداف لمتابعة انجاز :  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8

فیذ برنامج االتحاد األوروبي تحت عنوان برنامج إطاري للبحث والتجدید مشروع دعم تن

  .2020أفق 

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

  : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج . 1

 المؤشر
 م.ق  االنجازات

2018  

 التقدیرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

المتأتیة من مشاریع  االعتمادات

    التعاون الدولي التنافسیة
11725 14249 16407  18566 

المیزانیة المرصودة لھیاكل 

  وبرامج البحث العلمي
      50360  56300  60000 64000 

نسبة الموارد المتأتیة من 

التنافسیة  مشاریع التعاون الدولي

مقارنة بالمیزانیة المرصودة 

  لھیاكل وبرامج البحث العلمي

      %23.28 %25.31  %27.35 %29.01 

   : تحلیل وتعلیق على النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر -2

ینتظر أن یشھد المؤشر تحسنا ملحوظا تبعا للدور االعالمي والتنسیقي والتكویني الذي تقوم 

وحدة التصرف حسب األھداف لمتابعة انجاز مشروع تنفیذ برنامج االتحاد األوروبي  بھ

  2020تحت عنوان برنامج إطاري للبحث والتجدید أفق 

  



 

  
  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

تتولى التعریف بالبرنامج اإلطاري للبحث والتجدید 

 اعتماد مستشارین علمیین لتمثیل تونس بصفة أعضاء في لجان البرامج االستراتیجیة

 

 على المشاركة تنظیم أیام إعالمیة وطنیة للتعریف ببرامج التعاون الدولي وحث الباحثین 

 تقدیم المساندة الفنیة للباحثین إلعداد المشاریع عبر شبكة نقاط االتصال الوطنیة 

 .مراجعة النصوص القانونیة في اتجاه تبسیط اجراءات تنفیذ المشاریع

  

ال یأخذ المؤشر بعین االعتبار جمیع الموارد المتأتیة من التعاون الدولي ویقتصر 
المندرجة ضمن البرامج االطاریة للبحث 
والتجدید الممولة من االتحاد االوروبي وذلك لصعوبة حصر جمیع الموارد في الوضعیة 

ل المشاریع والتعاقد في شأنھا وتمویلھا تتجاوز غالبا السنة، لذا 
 .تم اعتبار سنة التحویل الفعلي للتمویالت في احتساب المؤشر 

27,3529,01

20202021

نسبة الموارد المتأتیة من مشاریع التعاون الدولي التنافسیة مقارنة بالمیزانیة 
المرصودة لھیاكل وبرامج البحث العلمي
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  : رسم بیاني لتطور المؤشر

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

تتولى التعریف بالبرنامج اإلطاري للبحث والتجدید  تسمیة نقاط اتصال مؤسستیة

 وتشبیك جمیع المتدخلین 

اعتماد مستشارین علمیین لتمثیل تونس بصفة أعضاء في لجان البرامج االستراتیجیة

 إحداث خالیا وتكوین فرق للتصرف في المشاریع

تنظیم أیام إعالمیة وطنیة للتعریف ببرامج التعاون الدولي وحث الباحثین 

تقدیم المساندة الفنیة للباحثین إلعداد المشاریع عبر شبكة نقاط االتصال الوطنیة 

 متابعة انجاز المشاریع

مراجعة النصوص القانونیة في اتجاه تبسیط اجراءات تنفیذ المشاریع

  :المتعلقة بالمؤشر) Limites(تحدید أھم النقائص

ال یأخذ المؤشر بعین االعتبار جمیع الموارد المتأتیة من التعاون الدولي ویقتصر 
المندرجة ضمن البرامج االطاریة للبحث ) طلبات العروض(على المشاریع التنافسیة 

والتجدید الممولة من االتحاد االوروبي وذلك لصعوبة حصر جمیع الموارد في الوضعیة 
 

ل المشاریع والتعاقد في شأنھا وتمویلھا تتجاوز غالبا السنة، لذا اآلجال المتعلقة بقبو
تم اعتبار سنة التحویل الفعلي للتمویالت في احتساب المؤشر 

23,2825,31

20182019

نسبة الموارد المتأتیة من مشاریع التعاون الدولي التنافسیة مقارنة بالمیزانیة 
المرصودة لھیاكل وبرامج البحث العلمي

  

رسم بیاني لتطور المؤشر -3

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4

تسمیة نقاط اتصال مؤسستیة - 

وتشبیك جمیع المتدخلین 

اعتماد مستشارین علمیین لتمثیل تونس بصفة أعضاء في لجان البرامج االستراتیجیة - 

إحداث خالیا وتكوین فرق للتصرف في المشاریع - 

تنظیم أیام إعالمیة وطنیة للتعریف ببرامج التعاون الدولي وحث الباحثین  - 

تقدیم المساندة الفنیة للباحثین إلعداد المشاریع عبر شبكة نقاط االتصال الوطنیة  - 

متابعة انجاز المشاریع - 

مراجعة النصوص القانونیة في اتجاه تبسیط اجراءات تنفیذ المشاریع - 

تحدید أھم النقائص  

ال یأخذ المؤشر بعین االعتبار جمیع الموارد المتأتیة من التعاون الدولي ویقتصر  - 
على المشاریع التنافسیة 

والتجدید الممولة من االتحاد االوروبي وذلك لصعوبة حصر جمیع الموارد في الوضعیة 
 .الحالیة

اآلجال المتعلقة بقبو - 
تم اعتبار سنة التحویل الفعلي للتمویالت في احتساب المؤشر 
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  1.4.2بطاقة المؤشر 

  

  2.4.1   :رمز المؤشر 

 عدد المؤسسات التي أرست نظام تصرف في الجودة:  تسمیة المؤشر

  2016جویلیة  :تاریخ تحیین المؤشر

  : الخصائص العامة للمؤشر 

  العلمي البحث : البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

   .األخرى العلمي البحث برامج : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر. 2

  تحسین حوكمة المنظومة الوطنیة للبحث والتجدید : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

مؤسسات  فكرة واضحة عن نسبة مراكز البحث و یعطي ھذا المؤشر : تعریف المؤشر. 4

 إدارة الجودة في مجال البحث والتجدید التعلیم العالي والبحث التي أرست منظومة

 مؤشر قیس النتائج : نوع المؤشر. 5 

  مؤشر نجاعة  : طبیعة المؤشر. 6

  مراكز البحث   :  التفریعات.7

I- التفاصیل الفنیة للمؤشر :  

إدارة الجودة في  منظومة مراكز البحث التي أرست عدد : طریقة احتساب المؤشر. 1

 مجال البحث والتجدید

  عدد: وحدة المؤشر . 2

  تقاریر نشاط مراكز البحث :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر . 3

تجمیع المعطیات من مراكز  : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4

  البحث 

إحصائیات ذات مصادر إداریة   : األساسیة الحتساب المؤشرمصدر المعطیات . 5

  ومعلوماتیة 

 من السنة الموالیة بدایة من الثالثي الثاني:  تاریخ توفر المؤشر. 6

سنة  مؤسسات تكون قد أرست نظام تصرف في الجودة10  :القیمة المستھدفة للمؤشر . 7

2021 . 
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   العامة للبحث العلمياإلدارة :  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8

  

II- قراءة في نتائج المؤشر : 

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

  

 :النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشرتحلیل وتعلیق  .2

سیقع إرساء منظومة إدارة  2025 -  2015في إطار اصالح منظومة البحث والتجدید للفترة 

ثم تصاعدیا خالل السنوات الالحقة  2017مراكز البحث بدایة من سنة  الجودة بمختلف

ارساء نظام  2017علما وأنھ تم خالل سنة . 2025 ولتشمل كل المراكز في مطلع سنة

بصفاقس، ومن المنتظر دخول  الجودة في مجال البحث والتجدید بمركز البیوتكنولوجیا

الوطني للبحث  مجموعة جدیدة من مراكز البحث في ھذه المنظومة على غرار المركز

 .والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي ومراكز البحث ببرج السدریة

 :اني لتطور المؤشررسم بی .3
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  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

 :تفعیل دور آلیات التنسیق والحوكمة من خالل 

احداث ھیئة علیا لحوكمة البحث والتجدید تتضمن في تركیبتھا ممثلین لكل المتدخلین في  -

تجدید وتعمل بطریقة تسھر على إعداد وتطبیق استراتیجیة وطنیة للبحث وال المنظومة،

 .القدرة على تفعیل قراراتھا مستقلة وشفافة وتكون لھا

مراجعة األطر القانونیة والترتیبیة للمنظومة بھدف تحسین أداءھا ومردودیتھا ومالئمتھما  -

مقتضیات تثمین نتائج البحث والتجدید والشراكة الفاعلة بین القطاعین العمومي  مع

 .والخاص

 :الجودة وتوحید نظام التقییم واالعتماد واإلشھاد وذلك خاصة ب وضع آلیات لضمان -

تركیز وكالة وطنیة للتقییم والجودة موحدة لتقییم أنشطة التكوین والبحث والتجدید وضمان  -

 في القطاعین العام والخاص، تعمل بصفة مستقلة لضمان الشفافیة والحیادیة، جودتھا

اكز ومعاھد البحث وإعادة ھیكلتھا إن اقتضى ارساء منظومة التصرف في الجودة لمر -

 الحال،

 مخابر البحث ووحدات البحث، ) Labellisation (وضع نظام وطني لتوصیف  -

إرساء بوابة وطنیة للبحث والتجدید لتحسین مقروئیة البحوث ودعم التنسیق والشراكة بین  -

 .المتدخلین في المنظومة كافة

على جمیع مراكز " مؤسسة عمومیة ذات صبغة علمیة وتكنولوجیة"تعمیم الصبغة  -

 .البحث

 

 :المتعلقة بالمؤشر) Limites(تحدید أھم النقائص .5

 النقص في التكوین في مجال الجودة -

  .مدى تفعیل المنظومة داخل المؤسسات البحثیة -
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  بطاقات مؤشرات

  برنامج الخدمات الجامعیة
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 1.1.3بطـاقة مـؤشــــر 

  1.1.3: المؤشر رمز

 نسبة االستجابة لمطالب السكن الجامعي: تسمیة المؤشر

  2018جوان : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الخدمات الجامعیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 الجامعیةدواوین الخدمات : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تطویر منظومة السكن الجامعي: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

یھدف المؤشر إلى الترفیع من نسبة المنتفعین بالسكن الجامعي : المؤشر تعریف .4

خاصة من ذوي الحاالت االستثنائیة نظرا ألھمیة ھذه الخدمة والتي تمكن الطالب من 

  .البحث عن سكن خارج اإلطار الجامعيمباشرة الدروس في آجال انطالقھا وتجنبھ عناء 

 مؤشر نجاعة الخدمات: نوع المؤشر .5

 )الطلبة(من وجھة نظر المنتفع : طبیعة المؤشر .6

 دواوین الخدمات الجامعیة : التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد مطالب السكن / عدد مطالب السكن الموافق علیھا :طریقة احتساب المؤشر .1

  المقدمة

 نسبة: وحدة المؤشر .2

عدد مطالب السكن الموافق علیھا وعدد : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .مطالب السكن المقدمة

التطبیقة عن بعد الخاصة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 )ج.موقع واب دواوین خ( بمعالجة مطالب السكن الجامعي

 . وین الخدمات الجامعیةدوا :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6

 2021سنة  %86,23: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

عدد مطالب السكن 

  الموافق علیھا
 -- 48915 60328 61452 61219 61389 61509 

عدد مطالب السكن 

 المقدمة
 -- 72698 73704 71200 72279 71906 71334 

نسبة االستجابة 

لمطالب السكن 

 الجامعي

 -- 
67,29

% 

81,85

% 

84,07

%  

84,70

% 

85,37

% 

86,23

% 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

على السكن بصفة  یمكن تفسیر التطور االیجابي لھذا المؤشر عبر تزاید عدد المتحصلین

استثنائیة والذین تمت دراسة ملفاتھم بالرجوع إلى أوضاعھم االجتماعیة خاصة الطلبة 

اإلناث فضال عن مجموعة من الطلبة مّمن تمتعوا بتجدید االنتفاع بالسكن باعتبار 

مساھماتھم المتمیزة في التنشیط والتأطیر الثقافي داخل المبیتات ، وكذلك لحرص إدارة 

  . ت على ضمان استمراریة المشاریع الثقافیة والریاضیة المبیتا

ومن المرتقب أن تتطور ھذه النسبة باعتبار سعي اإلدارة إلى اعتماد بعض من المرونة في 

معالجة الملفات االجتماعیة و تتطور طاقة االستیعاب بعد استكمال أشغال التھیئة ببعض 

  .أجنحة اإلقامة

 رسم بیاني .3

  

  

  

 



 
 تجابة لمطالب السكن الجامعي

  
  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

من المرتقب أن تتطور طاقة االستیعاب بعد استكمال أشغال التھیئة ببعض أجنحة اإلقامة 
 .باألحیاء والمبیتات الجامعیة والتي بقیت خالل السنوات الفارطة غیر مستغلة بفعل األشغال

الّشغــور الحاصل بغرف اإلقامة ببعض األحیاء والمبیتات الجامعیة خاصة 
باألقطاب الجامعیة الداخلیة، وذلك بالتنسیق مع اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة لحفز الطلبة 

مواصلة تمكین الطلبة المتطوعین القائمین على أنشطة النوادي الثقافیة من االنتفاع 
بالسكن الجامعي االستثنائي، وتعمیم استفادة طالبات السنة الثالثة من الدراسة الجامعیة من 

، في اتجاه الترفیع في مدد االنتفاع 2016

الحاجة الدوریة المتأكدة للتخلي عن بعض أجنحة السكن بالمبیتات واألحیاء 
 .الجامعیة إلعادة تأھیلھا وتحسین وظیفیتھا ، خاصة األجنحة المتھــّرمة 

 .لمناولة االضطرار إلى االستغناء عن بعض األجنحة  بمبیتات  ا
شروع مؤسسات اإلیواء الجامعي في إدخال العدید من التحسینات والتغییرات على 
غرف اإلیواء وبعض الفضاءات األخرى بھدف جعل مؤسسات االیواء تقدم خدمات 

 .متكاملة، وما تتطلبھ ھذه التغییرات من إخالء لبعض الفضاءات
طول اإلجراءات المتعلقة بالبناءات والتوسیع ببعض المبیتات الجامعیة وبطء األشغال 

20202021

0,85
0,86
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تجابة لمطالب السكن الجامعيتطور نسبة االس

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

من المرتقب أن تتطور طاقة االستیعاب بعد استكمال أشغال التھیئة ببعض أجنحة اإلقامة 
باألحیاء والمبیتات الجامعیة والتي بقیت خالل السنوات الفارطة غیر مستغلة بفعل األشغال

الّشغــور الحاصل بغرف اإلقامة ببعض األحیاء والمبیتات الجامعیة خاصة استغالل 
باألقطاب الجامعیة الداخلیة، وذلك بالتنسیق مع اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة لحفز الطلبة 

 . الجدد على اختیار مسالك دراسیة بھذه األقطاب
مواصلة تمكین الطلبة المتطوعین القائمین على أنشطة النوادي الثقافیة من االنتفاع 
بالسكن الجامعي االستثنائي، وتعمیم استفادة طالبات السنة الثالثة من الدراسة الجامعیة من 

  ھذا اإلمتیاز
2016جانفي  18مراجعة القرار المؤرخ في 

 .الجامعي للطلبة الذكور واإلناث
 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر

الحاجة الدوریة المتأكدة للتخلي عن بعض أجنحة السكن بالمبیتات واألحیاء  
الجامعیة إلعادة تأھیلھا وتحسین وظیفیتھا ، خاصة األجنحة المتھــّرمة 

االضطرار إلى االستغناء عن بعض األجنحة  بمبیتات  ا
شروع مؤسسات اإلیواء الجامعي في إدخال العدید من التحسینات والتغییرات على  

غرف اإلیواء وبعض الفضاءات األخرى بھدف جعل مؤسسات االیواء تقدم خدمات 
متكاملة، وما تتطلبھ ھذه التغییرات من إخالء لبعض الفضاءات

طول اإلجراءات المتعلقة بالبناءات والتوسیع ببعض المبیتات الجامعیة وبطء األشغال 
  .في البعض اآلخر

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201720182019

0,81

0,84
0,85

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

من المرتقب أن تتطور طاقة االستیعاب بعد استكمال أشغال التھیئة ببعض أجنحة اإلقامة 
باألحیاء والمبیتات الجامعیة والتي بقیت خالل السنوات الفارطة غیر مستغلة بفعل األشغال

استغالل  -
باألقطاب الجامعیة الداخلیة، وذلك بالتنسیق مع اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة لحفز الطلبة 

الجدد على اختیار مسالك دراسیة بھذه األقطاب
مواصلة تمكین الطلبة المتطوعین القائمین على أنشطة النوادي الثقافیة من االنتفاع  -

بالسكن الجامعي االستثنائي، وتعمیم استفادة طالبات السنة الثالثة من الدراسة الجامعیة من 
ھذا اإلمتیاز

مراجعة القرار المؤرخ في  -
الجامعي للطلبة الذكور واإلناث بالسكن

تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

 -  
الجامعیة إلعادة تأھیلھا وتحسین وظیفیتھا ، خاصة األجنحة المتھــّرمة 

االضطرار إلى االستغناء عن بعض األجنحة  بمبیتات  ا - 
 -  

غرف اإلیواء وبعض الفضاءات األخرى بھدف جعل مؤسسات االیواء تقدم خدمات 
متكاملة، وما تتطلبھ ھذه التغییرات من إخالء لبعض الفضاءات

طول اإلجراءات المتعلقة بالبناءات والتوسیع ببعض المبیتات الجامعیة وبطء األشغال   - 
في البعض اآلخر

  

0,78

0,79

0,80

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

0,86

0,87
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 2.1.3بطـاقة مـؤشــــر 

  2.1.3: المؤشر رمز

 نسبة غرف السكن الفردي والزوجي: تسمیة المؤشر

 2018جوان : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الخدمات الجامعیة:الذي یرجع إلیھ المؤشر البرنامج .1

 دواوین الخدمات الجامعیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تطویر منظومة السكن الجامعي: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

یوضح ھذا المؤشر مدى تطور عدد غرف اإلیواء الجامعي المعدة : تعریف المؤشر .4

  .لطالب أو طالبین

 مؤشر جودة الخدمات: نوع المؤشر .5

 )الطلبة(من وجھة نظر المنتفع  :طبیعة المؤشر .6

 دواوین الخدمات الجامعیة :التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

الغرف المعدة للسكن الفردي والزوجي بمؤسسات عدد  :طریقة احتساب المؤشر .1

 .لغرف بمؤسسات السكن الجامعيالعدد الجملي  ل/  السكن الجامعي

 نسبة: وحدة المؤشر .2

الغرف المعدة للسكن الفردي والزوجي عدد : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .والعدد الجملي للغرف

االستبیان الخاص بالخدمات :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

 الجامعیة الذي یتم تعمیره من المبیتات واألحیاء الجامعیة

 . دواوین الخدمات الجامعیة :األساسیة الحتساب المؤشرمصدر المعطیات  .5

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6

 .%78,25: القیمة المستھدفة للمؤشر .7
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 اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

الغرف المعدة عدد 

للسكن الفردي 

والزوجي بمؤسسات 

  السكن الجامعي

 -- 18632 18037 18600 18630 18670 18700 

لغرف العدد الجملي ل

بمؤسسات السكن 

 الجامعي

 -- 24064 23128 23840 23854 23875 23898 

غرف السكن نسبة 

 الفردي والزوجي
 -- 

77,40

% 

77,99

% 

78,02

% 

78,1

% 

78,2

% 

78,25

% 

 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

تعتبر االنجازات المتحققة إلى غایة السنة الجامعیة الحالیة ، ھامة للغایة إذا اعتبرنا أن أكثر 

بالمبیتات الجامعیة العمومیة التابعة لھ، الغرف المعدة للسكن ھي فردیة وزوجیة  3/4من  

واالیجابي أن كل االصالحات والتعدیالت التي أدخلت على عدید الغرف والفضاءات 

  .األخرى  بمراكز االیواء حرصت على مراعاة ھذا التوجھ 

ومن المنتظر ایجاد مبیتات خاصة إضافیة الستغاللھا في إطار المناولة بغرف فردیة 

اجیات السكن من جھة وتجاوز مشكل التعویل على غرف تأوي أكثر من وزوجیة لتلبیة ح

  . طالبین ببعض المبیتات العمومیة  خاصة بجھات الكاف وسلیانة وزغوان

  

  

  



 
مقارنة بالعدد  الغرف المعدة للسكن الفردي والزوجي

  
 :للمؤشرأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة 

القیام بتعدیالت ضروریة على األمثلة الھندسیة لغرف اإلیواء خاصة بأجنحة السكن 

 . البحث عن مبیتات خاصة مالئمة یمكن استغاللھا عبر آلیة المناولة

تحسین جودة السكن الجامعي بوجھ  إن أھمیّة ھذا المؤشر تدخل في إطار إسھامھ في

عام، ولكن السیر التدریجي نحو االعتماد على الغرف الفردیة والزوجیة یتطلب إعادة تھیئة 

لمعظم فضاءات السكن، قد یؤثر سلبا على نسبة االستجابة لمطالب السكن ویدفع إلى مزید 

 .االلتجاء إلى االعتماد على المناولة وكراء مبیتات خاصة  إضافیة

التكلفة المرتفعة التي ستخصص إلدخال بعض التعدیالت على األمثلة الھندسیة 

بطء نسق تطور ھذا المؤشر نظرا لصعوبة إنجاز التحویرات على األمثلة الھندسیة 

20202021

1867018700
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الغرف المعدة للسكن الفردي والزوجيعدد  تطور : رسم بیاني

  الجملي للغرف

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة 

القیام بتعدیالت ضروریة على األمثلة الھندسیة لغرف اإلیواء خاصة بأجنحة السكن 

 .التي ھي بصدد التأھیل واإلصالح

البحث عن مبیتات خاصة مالئمة یمكن استغاللھا عبر آلیة المناولة

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر

إن أھمیّة ھذا المؤشر تدخل في إطار إسھامھ في

عام، ولكن السیر التدریجي نحو االعتماد على الغرف الفردیة والزوجیة یتطلب إعادة تھیئة 

لمعظم فضاءات السكن، قد یؤثر سلبا على نسبة االستجابة لمطالب السكن ویدفع إلى مزید 

االلتجاء إلى االعتماد على المناولة وكراء مبیتات خاصة  إضافیة

التكلفة المرتفعة التي ستخصص إلدخال بعض التعدیالت على األمثلة الھندسیة 

 

بطء نسق تطور ھذا المؤشر نظرا لصعوبة إنجاز التحویرات على األمثلة الھندسیة 

 .للغرف فضال عن تأثیرھا على طاقة االیواء

17400
17600
17800
18000
18200
18400
18600
18800
19000

201720182019

18037

1860018630

رسم بیاني .3

الجملي للغرف

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة  .4

القیام بتعدیالت ضروریة على األمثلة الھندسیة لغرف اإلیواء خاصة بأجنحة السكن  - 

التي ھي بصدد التأھیل واإلصالح

البحث عن مبیتات خاصة مالئمة یمكن استغاللھا عبر آلیة المناولة - 

تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

إن أھمیّة ھذا المؤشر تدخل في إطار إسھامھ في - 

عام، ولكن السیر التدریجي نحو االعتماد على الغرف الفردیة والزوجیة یتطلب إعادة تھیئة 

لمعظم فضاءات السكن، قد یؤثر سلبا على نسبة االستجابة لمطالب السكن ویدفع إلى مزید 

االلتجاء إلى االعتماد على المناولة وكراء مبیتات خاصة  إضافیة

التكلفة المرتفعة التي ستخصص إلدخال بعض التعدیالت على األمثلة الھندسیة  - 

 .للغرف

بطء نسق تطور ھذا المؤشر نظرا لصعوبة إنجاز التحویرات على األمثلة الھندسیة  - 

للغرف فضال عن تأثیرھا على طاقة االیواء

 

  

  

  

17400
17600
17800
18000
18200
18400
18600
18800
19000
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 3.1.3بطـاقة مـؤشــــر 

  

  3.1.3: المؤشر رمز

 .مؤسسات السكن الجامعي التي توفر خدمات متكاملة للطلبةنسبة : تسمیة المؤشر

 2018جوان : تاریخ تحیین المؤشر

  

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الخدمات الجامعیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 دواوین الخدمات الجامعیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .منظومة السكن الجامعيتطویر : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

نسبة مؤسسات السكن الجامعي التي توفر خدمات متكاملة للطلبة : تعریف المؤشر .4

 .لتحسین ظروف اإلقامة داخل المبیتات العمومیة

 مؤشر جودة خدمات: نوع المؤشر .5

 )الطلبة(من وجھة نظر المنتفع : طبیعة المؤشر .6

 الدیوان :التفریعات .7

 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد مؤسسات السكن الجامعي التي توفر خمسة خدمات  :احتساب المؤشر طریقة .1

، حوض 8/طلبة، دورة میاه 10/وحدة استحمام :للطلبة على األقل من جملة الخدمات التالیة 

العدد )/قاعة مجھزة للعالج+ وحدة طبخ+ فضاء انترنات مجھز+  خدمات مشرب+5/غسل

 .الجملي لمؤسسات السكن الجامعي

 نسبة: وحدة المؤشر .2

عدد مؤسسات السكن الجامعي التي توفر : المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3

 .العدد الجملي لمؤسسات السكن الجامعي النشطةو  خمسة خدمات متكاملة للطلبة

االستبیان الخاص بالخدمات :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4
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 قبل المبیتات واألحیاء الجامعیة  الجامعیة الذي یتم تعمیره من

دواوین الخدمات الجامعیة ومكتب  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 الدراسات والتخطیط والبرمجة

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6

  2021سنة  %50.5: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

  الطالبیةاإلدارة العامة للشؤون : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

عدد مؤسسات السكن 

الجامعي التي توفر 

  خدمات متكاملة للطلبة

--  36 37 39 42 46 

العدد الجملي لمؤسسات 

 .الجامعيالسكن 
--  91 91  91 91 91 

نسبة مؤسسات السكن 

الجامعي التي توفر 

 .خدمات متكاملة للطلبة

--  39,56% 40,66% 42,86% 46,15% 50,55% 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشــــــر .2

رغم صعوبة تحقیق جملة المعاییر المحددة لضمان الجودة العالیة للخدمات المقدمة من 

طرف جمیع مؤسسات االیواء وكلفتھا وطول المدة الضروریة إلنجاز االصالحات 

والتعدیالت الالزمة فإن نسق تطور ھذا المؤشر بصدد التحسن تدریجیا في انتظار أن تشمل 

مم الخدمات المتكاملة على نصف مؤسسات االیواء بعد االنجازات باقي المؤسسات وتتع

  .2021تأھیلھا مع حلول سنة 

 : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .3

مواصلة القیام بالتعدیالت الضروریة على األمثلة الھندسیة بغیة الرفع من عدد  -

تات المغلقة والتي ھي وحدات االستحمام وأحواض الغسیل ودورات المیاه، خاصة بالمبی



 

مواصلة تعزیز فضاءات اإلعالمیة وقاعات العالج بمراكز اإلیواء الجامعي 

 . تھیئة وتجھیز وحدات الطبخ والمشارب ببعض المبیتات

 .الحرص على توفر الخدمات المحددة بمبیتات المناولة

التي توفر خدمات متكاملة   سات السكن الجامعي

 

  .طول اإلجراءات المتعلقة بتھیئة  وتجھیز المبیتات  واألحیاء الجامعیة

عدم توفر الفضاءات المالئمة لبعض المبیتات الجامعیة الحتضان بعض المرافق مثل 

 .التأثیر السلبي على طاقة االستیعاب بكل مؤسسة إیواء بفعل أشغال التھیئة
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 .بصدد التھیئة والتأھیل

مواصلة تعزیز فضاءات اإلعالمیة وقاعات العالج بمراكز اإلیواء الجامعي  

  . باللوازم الضروریة

تھیئة وتجھیز وحدات الطبخ والمشارب ببعض المبیتات 

الحرص على توفر الخدمات المحددة بمبیتات المناولة

سات السكن الجامعيمؤس نسبةتطور : رسم بیاني

  

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر

طول اإلجراءات المتعلقة بتھیئة  وتجھیز المبیتات  واألحیاء الجامعیة

عدم توفر الفضاءات المالئمة لبعض المبیتات الجامعیة الحتضان بعض المرافق مثل 

  .المشرب وفضاءات االنترنات

التأثیر السلبي على طاقة االستیعاب بكل مؤسسة إیواء بفعل أشغال التھیئة

بصدد التھیئة والتأھیل

-  

باللوازم الضروریة

-  

الحرص على توفر الخدمات المحددة بمبیتات المناولة -

رسم بیاني .4

  للطالب

تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

طول اإلجراءات المتعلقة بتھیئة  وتجھیز المبیتات  واألحیاء الجامعیة -

عدم توفر الفضاءات المالئمة لبعض المبیتات الجامعیة الحتضان بعض المرافق مثل   -

المشرب وفضاءات االنترنات

التأثیر السلبي على طاقة االستیعاب بكل مؤسسة إیواء بفعل أشغال التھیئة -
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  1.2.3بطـاقة مـؤشــــر 

  

 1.2.3 :المؤشر رمز

 .عدد المطاعم الجامعیة المؤھلة لالنخراط في المسار اإلشھادي: تسمیة المؤشر

 .2018جوان : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الخدمات الجامعیة:الذي یرجع إلیھ المؤشر البرنامج .1

 دواوین الخدمات الجامعیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تطویر منظومة االطعام الجامعي: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

عدد المطاعم الجامعیة المؤھلة یھدف ھذا المؤشر إلى متابعة تطور : تعریف المؤشر .4

ویشمل االشھاد مختلف أنشطة المطاعم على غرار السالمة . االشھادلالنخراط في المسار 

 .الغذائیة وجودة االستقبال وارساء منظومة التصرف في الجودة

 مؤشر جودة خدمات: نوع المؤشر .5

 )الطلبة(من وجھة نظر المنتفع : طبیعة المؤشر .6

 .المطاعم الجامعیة/الدیوان: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد المطاعم الجامعیة المنخرطة في المسار االشھادي في  :احتساب المؤشرطریقة  .1

 .مجال في السالمة الغذائیة لفائدة الطلبة

 .نسبة: وحدة المؤشر .2

عدد المطاعم الجامعیة المنخرطة في المسار : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .االشھادي

تقریر تقییمي لوضعیة  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 .المطاعم المرشحة للحصول على االشھاد من طرف الجھة المسؤولة على عملیة االشھاد

 الجھة المسؤولة على عملیة االشھاد :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .5
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  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6

 2021سنة  20: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة: عن المؤشر بالبرنامج المسؤول  .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

عدد المطاعم 

الجامعیة المؤھلة 

لالنخراط في 

  .المسار االشھادي

 --  -- 12 14  16 18 20 

 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

مطعما جامعیا لالنخراط في المسار  12تأھیل  2017/2018شھدت السنة الجامعیة 

االشھادي، بعد التعاون مع المركز الفني للصناعات الغذائیة التابع لوزارة الصناعة والقیام 

من دورات تكوینیة ألعوان الطبخ وأخصائیي التغذیة   االنخراطبأھم أركان الشروط في 

ت وتوزیعھا ومن المنتظر تعزیز الوتوفیر شروط السالمة وطرق إعداد وحفظ المواد واألك

  .ھذا العدد  خالل السنوات المقبلة

 رسم بیاني .3
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 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

تعمیم التعاون مع المركز الفني للصناعات الغذائیة على دفعة جدیدة من المطاعم الجامعیة  -

وفق المعاییر  وارساء منظومة التصرف في الجودةودعوة كل المطاعم إلى  تطویر أدائھا 

  .المحددة لالنخراط بالمسار اإلشھادي

ریع بناء وتھیئة المطاعم تضمین المقاییس المتعلقة باالشھاد بالبرنامج الوظیفي لمشا -

  الجامعیة

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر -

صعوبة االستجابة لجمیع الشروط والمواصفات التي یضبطھا االشھاد لتأھیل جمیع  -

  .المطاعم الجامعیة 

عدم توفر الموارد الضروریة لتمویل االنتدابات والتكوین والقیام باألشغال المناسبة التي  -

  .عملیات التأھیل تفرضھا
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 2.2.3بطـاقة مـؤشــــر 

 2.2.3 :المؤشر رمز

 . نسبة األعوان المختصین في الطبخ بالمطاعم الجامعیة: تسمیة المؤشر

 .2018جوان : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الخدمات الجامعیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 دواوین الخدمات الجامعیة: الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر البرنامج .2

 .تطویر منظومة االطعام الجامعي: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

نسبة األعوان المختصین في الطبخ من یھدف ھذا المؤشر إلى معرفة : تعریف المؤشر

 .مجموع أعوان الطبخ بالمطاعم الجامعیة

 مؤشر جودة خدمات: نوع المؤشر .4

 )الطلبة(من وجھة نظر المنتفع : عة المؤشرطبی .5

 .المطاعم الجامعیة/الدیوان: التفریعات .6

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

العدد الجملي ألعوان / عدد األعوان المختصین في الطبخ :طریقة احتساب المؤشر .1

 .الطبخ بالمطاعم الجامعیة

 .نسبة: وحدة المؤشر .2

األعوان المختصین في الطبخ والعدد عدد : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .الجملي ألعوان الطبخ بالمطاعم الجامعیة

االستبیان الخاص بالخدمات  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 .الجامعیة الذي یتم تعمیره من المبیتات واألحیاء الجامعیة

دواوین الخدمات الجامعیة ومكتب  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .5

 الدراسات والتخطیط والبرمجة

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6
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 .2021سنة  %80 :القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

  الخاصة بالمؤشروالتقدیرات ) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

عدد األعوان المختصین في 

  الطبخ
   356 380 406 432 456 

العدد الجملي ألعوان الطبخ 

  .بالمطاعم الجامعیة
  590 585 580 575 570 

نسبة األعوان المختصین في 

  .الطبخ بالمطاعم الجامعیة
  %60,34 %65 %70 75%  80% 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

یكتسي ھذا المؤشر كثیرا من األھمیة لدوره في تحسین جودة األكلة، ولكن عدد األعوان 

المتخصصین في الطبخ ما یزال دون المأمول ومن المرتقب أن یتحسن نتیجة للبرمجة 

التي تنجز سنویا لفائدة األعوان من قبل مختلف دواوین الخدمات السنویة للدورات  التكوینیة 

الجامعیة بحثا عن جودة األكلة وتفادیا للنقص الحاصل في األعوان المتخصصین المحالین 

  .على التقاعد سنویا وغیاب االنتدابات السنویة

 رسم بیاني تطور عدد المختصین في الطبخ مقارنة بالعدد الجملي ألعوان الطبخ .3



 

 
 : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

 .مواصلة  القیام بدورات تكوینیة مسترسلة لفائدة أعوان الطیخ

ھده صعوبة تـفرغ أعوان الطبخ للقیام بدورات تكوینیة أمام الضغط المرتفع الذي تش

غیاب سلك خاص بالطباخین یمیزھم عن بقیة العملة ویحفزھم لتقدیم مستوى الجودة 

570

456

2021

ألعوانالجمليالعدد
الجامعیةبالمطاعمالطبخ .

المختصیناألعوانعدد
الطبخفي

83 

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

مواصلة  القیام بدورات تكوینیة مسترسلة لفائدة أعوان الطیخ  

 .العمل على انتداب أعوان مختصین جدد

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر

صعوبة تـفرغ أعوان الطبخ للقیام بدورات تكوینیة أمام الضغط المرتفع الذي تش

 .العدید من المطاعم

 .االنتدابات المرتقبة لھذا السلك ضعف

غیاب سلك خاص بالطباخین یمیزھم عن بقیة العملة ویحفزھم لتقدیم مستوى الجودة 

. 

590585580575

356
380406

432

2017201820192020

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

-   

العمل على انتداب أعوان مختصین جدد -

تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

صعوبة تـفرغ أعوان الطبخ للقیام بدورات تكوینیة أمام الضغط المرتفع الذي تش -

العدید من المطاعم

ضعف -

غیاب سلك خاص بالطباخین یمیزھم عن بقیة العملة ویحفزھم لتقدیم مستوى الجودة  -

.المنتظر

  

  

  

  

  

  

  

  

590

356

2017



84 
 

  

 1.3.3بطـاقة مـؤشــــر 

  1.3.3  :المؤشر رمز

 .النفسییننسبة المؤسسات المنتفعة بزیارات منتظمة لألخصائیین : تسمیة المؤشر

  2018جوان : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الخدمات الجامعیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 دواوین الخدمات الجامعیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تحسین اإلحاطة االجتماعیة والنفسیة للطالب :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

نسبة المؤسسات المنتفعة بزیارات منتظمة لألخصائیین النفسیین : تعریف المؤشر .4

أي بزیارتین على األقل أسبوعیا، وتھدف ھذه الزیارات إلى توفیر إحاطة نفسیة للطلبة على 

 .عین المكان

 مؤشر خدمات: نوع المؤشر  .5

 )الطلبة(من وجھة نظر المستخدم  : طبیعة المؤشر .6

 ألحیاء و المبیتات الجامعیةا/الدیوان: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد المؤسسات التي تتمتع بزیارتین لألخصائیین النفسیین : طریقة احتساب المؤشر .1

 .العدد الجملي لمؤسسات الخدمات الجامعیة/ أسبوعیا

 نسبة: وحدة المؤشر .2

سبوعیا عدد زیارات األخصائیین النفسیین أ: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .والعدد الجملي لمؤسسات الخدمات الجامعیة

إستمارة، تقریر، (طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

االستبیان الخاص بالخدمات الجامعیة الذي یتم تعمیره من المبیتات واألحیاء : ...)إستبیان

 الجامعیة

دواوین الخدمات الجامعیة ومكتب  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
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 الدراسات والتخطیط والبرمجة

  الثالثي الثاني : تاریخ توفر المؤشر .6

 2021سنة  %44: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

  بالمؤشر والتقدیرات الخاصة) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 المؤشر

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

عدد المؤسسات التي 

تتمتع بزیارة واحدة على 

األقل لألخصائیین 

 النفسیین أسبوعیا

    25  27 30 35 40 

العدد الجملي لمؤسسات 

 السكن الجامعي
    91  91 91 91 91 

نسبة المؤسسات المنتفعة 

بزیارات منتظمة 

 . لألخصائیین النفسیین

  
27,47

% 

29,67

% 
32,97% 38,46% 

43,96

% 

  

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

، تبقى  نسبة المؤسسات التي تحظى بزیارة أسبوعیا لألخصائیین النفسانیین دون المأمول 
أخصائیا بمؤسسات   19الجملي لألخصائیین إذ أنھ ال یتعدى ویرجع ذلك إلى ضعف العدد 

الخدمات الجامعیة ، فضال عن غیاب الظروف المناسبة لنشاط ھذا السلك ووضوح التنسیق 
  .مع المؤسسات الجامعیة لضبط الزیارات

ونظرا ألھمیة دور اإلحاطة النفسیة للطلبة وخاصة الذین یشكون اضطرابات نفسیة تستدعي 
لعالجي لوقایتھم من السلوكیات المحفوفة بالمخاطر، تعول مؤسسات الخدمات التدخل ا

لتأمین حصص   االجتماعیة على التكثیف من الزیارات المیدانیة على امتداد السنة جامعیة
لإلصغاء العالجي والتحسیسي الفردي والجماعي لمساعدة الطلبة على تجاوز الصعوبات 

صة منھم الطلبة الوافدین الجدد على الجامعة الذین الصحیة والنفسیة واالجتماعیة، خا
یشكون صعوبات التأقلم مع المحیط الجدید والتواصل مع اآلخر بمؤسسات اإلقامة، فضال 



 
عن فضال عن المداخالت والبحوث المیدانیة والزیارات اللیلیة التي أنجزت خاصة في 

 سات التي تتمتع بزیارتین لألخصائیین النفسیین أسبوعیا

  
 : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

تحسین ظروف العمل وذلك بتوفیر : 

  .البحث في إمكانیة ســّن نظام أساسي خاص بھذا الّسلك
  

اعتماد روزنامة مضبوطة ودقیقة تضمن نجاعة أفضل وتغطیة أشمل في تدخالت ھؤالء 

عدم توفّــر معطیات دقیقة للتوقعات في ظل غیاب رؤیة واضحة تخص سلك 
 .االخصائیین النفسیین وھو ما یسبب ضبابیة على مستوى سیاســـة االنتدابیات الخاصة بھم

التنسیق بین المؤسسات الجامعیة لتنظیم عمل األخصائیین النفسانیین 

 .صعوبة التعویل والتعاقد مع أخصائیین تابعین لوزارة الصحة العمومیة

20202021

35
40

86 

عن فضال عن المداخالت والبحوث المیدانیة والزیارات اللیلیة التي أنجزت خاصة في 
  .مجال التواصل والعالج السلوكي

 رسم بیاني

سات التي تتمتع بزیارتین لألخصائیین النفسیین أسبوعیاتطور عدد المؤس

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر
  .انتداب أخصائیین نفسانیین جدد

: تحسین الوضعیة المھنیة لألخصائیین النفسانیین
  .وسائل النقل لتأمین زیارة المبیتات النائیة

البحث في إمكانیة ســّن نظام أساسي خاص بھذا الّسلك
  .تحیـــیـد األخـّصائي النفـساني عن العـمل اإلداري

اعتماد روزنامة مضبوطة ودقیقة تضمن نجاعة أفضل وتغطیة أشمل في تدخالت ھؤالء 
  .اإلخصائیین 

  .ضمان تنسیق أكثر فاعلیة بین نشاط األخّصائي

 :النقائص المتعلقة بالمؤشرتحدید أھم 
عدم توفّــر معطیات دقیقة للتوقعات في ظل غیاب رؤیة واضحة تخص سلك 

االخصائیین النفسیین وھو ما یسبب ضبابیة على مستوى سیاســـة االنتدابیات الخاصة بھم
التنسیق بین المؤسسات الجامعیة لتنظیم عمل األخصائیین النفسانیین  اشكالیات

 .وغیاب برنامج لضبط حاجیات كل مؤسسة
صعوبة التعویل والتعاقد مع أخصائیین تابعین لوزارة الصحة العمومیة

201720182019

25
27

30

عن فضال عن المداخالت والبحوث المیدانیة والزیارات اللیلیة التي أنجزت خاصة في 
مجال التواصل والعالج السلوكي

رسم بیاني .3

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4
انتداب أخصائیین نفسانیین جدد -
تحسین الوضعیة المھنیة لألخصائیین النفسانیین -

وسائل النقل لتأمین زیارة المبیتات النائیة
البحث في إمكانیة ســّن نظام أساسي خاص بھذا الّسلك -
تحیـــیـد األخـّصائي النفـساني عن العـمل اإلداري -
اعتماد روزنامة مضبوطة ودقیقة تضمن نجاعة أفضل وتغطیة أشمل في تدخالت ھؤالء  -

اإلخصائیین 
ضمان تنسیق أكثر فاعلیة بین نشاط األخّصائي -
   

تحدید أھم  .5
عدم توفّــر معطیات دقیقة للتوقعات في ظل غیاب رؤیة واضحة تخص سلك  -

االخصائیین النفسیین وھو ما یسبب ضبابیة على مستوى سیاســـة االنتدابیات الخاصة بھم
اشكالیات -

وغیاب برنامج لضبط حاجیات كل مؤسسة
صعوبة التعویل والتعاقد مع أخصائیین تابعین لوزارة الصحة العمومیة -
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 2.3.3بطـاقة مـؤشــــر 

  2.3.3 :المؤشر رمز

 بالتغطیة الصحیة نسبة مؤسسات السكن الجامعي المنتفعة: تسمیة المؤشر

  2018جوان : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الخدمات الجامعیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 دواوین الخدمات الجامعیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تحسین اإلحاطة االجتماعیة والنفسیة للطالب :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

نسبة مؤسسات السكن الجامعي المنتفعة یھدف ھذا المؤشر إلى احتساب : تعریف المؤشر

عدد اإلتفاقیات المبرمة بین مؤسسات السكن الجامعي بالتغطیة الصحیة وذلك عبر احتساب 

 .وأطباء الصحة

 مؤشر أنشطة: نوع المؤشر .4

 )الطلبة(من وجھة نظر المنتفع  : طبیعة المؤشر .5

 األحیاء و المبیتات الجامعیة/الدیوان: التفریعات .6

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد اإلتفاقیات المبرمة بین مؤسسات السكن الجامعي : طریقة احتساب المؤشر .1

 العدد الجملي لمؤسسات السكن الجامعي/ وأطباء الصحة

 نسبة: وحدة المؤشر .2

المبرمة بین مؤسسات  عدد اإلتفاقیات: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3

 .العدد الجملي لمؤسسات السكن الجامعيالسكن الجامعي وأطباء الصحة و

تقاریر دواوین الخدمات :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 )مراسالت موجھة إلى رئیس البرنامج(الجامعي 

 دواوین الخدمات الجامعیة  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6
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 .2021سنة  %50: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

عدد االتفاقیات المبرمة 

بین مؤسسات السكن 

 الجامعي وأطباء الصحة

  29 30 35 40 46 

العدد الجملي لمؤسسات 

 السكن الجامعي
  91 91 91 91 91 

نسبة مؤسسات السكن 

الجامعي المنتفعة 

 بالتغطیة الصحیة

  31,87% 32,97% 38,46% 43,96% 50,55% 

 :وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشرتحلیل النتائج  .2

رغم إقبال العدید من مؤسسات الخدمات الجامعیة على إبرام اتفاقیات مع أطباء الصحة 

بھدف تحسین نسبة التغطیة الصحیة لفائدة الطلبة، وضمان التدخل االستعجالي خاصة لفائدة 

بعد عجز أغلب تراجعا  الطلبة المقیمین بالمبیتات الجامعیة غیر أن ھذا المؤشر  قد شھد 

 مؤسسات اإلیواء عن ایجاد أطباء مستعّدین للتنقل للمبیتات أو العمل لیال بعیاداتھم الخاصة

بعد تدخل عمادة األطباء لرفض التعامل مع مؤسسات السكن الجامعي فضال عن وخاصة  

المتواصلة  التي رافقت تنفیذ بنود العقود واالتفاقیات مع العدید من األطباء  االختالالت

والتي تأكدت خاصة في التواصل معھم خالل الفترات اللیلیة لتقدیم االسعافات االستعجالیة 

  .لبعض الطلبة

 تطور نسبة مؤسسات السكن الجامعي المنتفعة بالتغطیة الصحیةرسم بیاني  .3
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 : جة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشرأھم األنشطة المبرم .4

مراجعة النصوص الترتیبیة المنظمة لالتفاقیات الطبیة بمشاركة جمیع المتدخلین في  -

 .منظومة التغطیة الصحیة للطلبة

التواصل مع عمادة األطباء قصد المساعدة على تحفیز األطباء الخواص على  -

م الخدمات االستعجالیة خاصة للطلبة التعاون مع األحیاء والمبیتات الجامعیة خاصة لتقدی

 .المقیمین من ذوي األمراض المزمنة

إشراك منظمات وطنیة على غرار تعاونیة الحوادث المدرسیة والجامعیة لتحمل  -

 .جزء من أعباء ھذا المؤشر ، خاصة فیما یتعلق بالتدخل العالجي االستعجالي و االسعاف

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر - 4

صعوبة الحصول على الخدمات المطلوبة المضبوطة في االتفاقیات المبرمة مع  -

 .أطباء الصحة العمومیة خاصة في الفترات اللیلیة 

صعوبة تقدیم االسعافات الضروریة والمستعجلة للطلبة أمام صعوبات التنقل إلى  -

 .المؤسسات الصحیة المتخصصة

حول الحاالت الصحیة للطلبة المقیمین خاصة ذوي األمراض  غیاب بنك معطیات  -

 .المزمنة

  

  

  

0,320,33
0,38

0,44

0,51
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 3.3.3بطـاقة مـؤشــــر  

  3.3.3 :المؤشر رمز

 نسبة انتفاع الطلبة باإلحاطة النفسیة: تسمیة المؤشر

  2018جوان : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الجامعیةالخدمات :البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .7

 .دواوین الخدمات الجامعیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .8

 .تحسین اإلحاطة االجتماعیة والنفسیة للطالب :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .9

قیاس نسبة الطلبة المنتفعین بدورات یھدف ھذا المؤشر إلى احتساب : تعریف المؤشر

یواء الجامعي المقدمة من طرف انصات وحصص إحاطة نفسیة داخل مؤسسات اإل

 .اخصائیین نفسیین

 مؤشر أنشطة: نوع المؤشر .10

 )الطلبة(من وجھة نظر المنتفع  : طبیعة المؤشر .11

 األحیاء و المبیتات الجامعیة/الدیوان: التفریعات .12

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

/ جماعیة وفردیة عدد الطلبة المنتفعین بدورات انصات: طریقة احتساب المؤشر .9

 العدد الجملي للطلبة المقیمین بمؤسسات السكن الجامعي

 نسبة: وحدة المؤشر .10

عدد الطلبة المنتفعین بدورات انصات : المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .11

 .جماعیة وفردیة

تقاریر دواوین الخدمات :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .12

 الجامعي 

 دواوین الخدمات الجامعیة  :ات األساسیة الحتساب المؤشرمصدر المعطی .13

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .14
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 : القیمة المستھدفة للمؤشر .15

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .16

  

III- قراءة في نتائج المؤشر  

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .5

 

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

عدد الطلبة المنتفعین 

بدورات انصات جماعیة 

 وفردیة

  12548 12800 13000 13500 14000 

العدد الجملي  .17

للطلبة المقیمین 

بمؤسسات السكن 

 الجامعي

  46904 47100 47250 47500 47700 

نسبة انتفاع الطلبة 

 النفسیةباإلحاطة 
  26,75% 27,18% 27,51% 28,42% 29,35% 

 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .6

تبادر دواوین الخدمات الجامعیة في كل مفتتح سنة جامعیة بوضع برنامج لعمل االخصائیین 

الجماعیة والفردیة الموزعة على كل المبیتات  النفسیین یضبط مجموع دورات االنصات

حتى یتم االستفادة منھا أكبر عدد ممكن من الطلبة المقیمین فضال عن بعض المبادرات التي 

یقوم بھا األخصائیون نزوال عند رغبة طلبة النوادي الثقافیة أو مدیري المبیتات أو كلما 

نا لیبلغ حوالي ثلث الطلبة وسوف یشھد ھذا المؤشر تحس. دعت الحاجات المستعجلة

  .2021المقیمین بحلول سنة 

 رسم بیاني .7

  

 



 
  تطور عدد الطلبة المنتفعین بدورات انصات جماعیة وفردیة

 :بالمقارنة مع العدد الجملي للطلبة المقیمین

  
 : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

تحسین ظروف العمل وذلك بتوفیر : 

  .البحث في إمكانیة ســّن نظام أساسي خاص بھذا الّسلك

  

مضبوطة ودقیقة تضمن نجاعة أفضل وتغطیة أشمل في تدخالت ھؤالء 

عدم توفّــر معطیات دقیقة للتوقعات في ظل غیاب رؤیة واضحة تخص سلك 

 .على مستوى سیاســـة االنتدابیات الخاصة بھم

اشكالیات التنسیق بین المؤسسات الجامعیة لتنظیم عمل األخصائیین النفسانیین 

 .صعوبة التعویل والتعاقد مع أخصائیین تابعین لوزارة الصحة العمومیة

47700

14000

2021

للطلبةالجمليالعدد
بمؤسساتالمقیمین
الجامعيالسكن

المنتفعینالطلبةعدد
انصاتبدورات
وفردیةجماعیة

92 

تطور عدد الطلبة المنتفعین بدورات انصات جماعیة وفردیة

بالمقارنة مع العدد الجملي للطلبة المقیمین 

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

  .انتداب أخصائیین نفسانیین جدد

: تحسین الوضعیة المھنیة لألخصائیین النفسانیین

  .وسائل النقل لتأمین زیارة المبیتات النائیة

البحث في إمكانیة ســّن نظام أساسي خاص بھذا الّسلك

  .تحیـــیـد األخـّصائي النفـساني عن العـمل اإلداري

مضبوطة ودقیقة تضمن نجاعة أفضل وتغطیة أشمل في تدخالت ھؤالء  اعتماد روزنامة

  .اإلخصائیین 

  . ضمان تنسیق أكثر فاعلیة بین نشاط األخّصائي

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر

عدم توفّــر معطیات دقیقة للتوقعات في ظل غیاب رؤیة واضحة تخص سلك 

على مستوى سیاســـة االنتدابیات الخاصة بھم االخصائیین النفسیین وھو ما یسبب ضبابیة

اشكالیات التنسیق بین المؤسسات الجامعیة لتنظیم عمل األخصائیین النفسانیین 

 .وغیاب برنامج لضبط حاجیات كل مؤسسة

صعوبة التعویل والتعاقد مع أخصائیین تابعین لوزارة الصحة العمومیة

46904471004725047500

12548128001300013500

2017201820192020

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .8

انتداب أخصائیین نفسانیین جدد -

تحسین الوضعیة المھنیة لألخصائیین النفسانیین -

وسائل النقل لتأمین زیارة المبیتات النائیة

البحث في إمكانیة ســّن نظام أساسي خاص بھذا الّسلك -

تحیـــیـد األخـّصائي النفـساني عن العـمل اإلداري -

اعتماد روزنامة -

اإلخصائیین 

ضمان تنسیق أكثر فاعلیة بین نشاط األخّصائي -

تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .6

عدم توفّــر معطیات دقیقة للتوقعات في ظل غیاب رؤیة واضحة تخص سلك  -

االخصائیین النفسیین وھو ما یسبب ضبابیة

اشكالیات التنسیق بین المؤسسات الجامعیة لتنظیم عمل األخصائیین النفسانیین  -

وغیاب برنامج لضبط حاجیات كل مؤسسة

صعوبة التعویل والتعاقد مع أخصائیین تابعین لوزارة الصحة العمومیة -

 

46904

12548

2017
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  1.4.3بطـاقة مـؤشــــر 

  

  1.4.3 : المؤشر رمز

 .نسبة انخراط الطلبة بالنوادي الثقافیة والریاضیة داخل المبیتات: تسمیة المؤشر

  2018جوان : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الخدمات الجامعیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 دواوین الخدمات الجامعیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تطویر األنشطة الثقافیة والریاضیة: یرجع إلیھ المؤشر الھدف الذي .3

عدد الطلبة المقیمین والمنخرطین بالنوادي الثقافیة تمثل ھذه النسبة : تعریف المؤشر .4

 .والریاضیة داخل المبیتات واألحیاء الجامعیة من مجموع الطلبة المقیمین

 مؤشر منتج: نوع المؤشر .5

 )الطلبة(من وجھة نظر المنتفع  : طبیعة المؤشر .6

 المبیتات واألحیاء الجامعیة/الدیوان: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد الطلبة المنخرطین في النوادي الثقافیة والریاضیة  :طریقة احتساب المؤشر .1

 .عدد الطلبة المقیمین داخل المبیتات واألحیاء الجامعیة/داخل المبیتات واألحیاء الجامعیة

 نسبة: وحدة المؤشر .2

عدد الطلبة المنخرطین في النوادي : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

والجمعیات الثقافیة والریاضیة داخل المبیتات واألحیاء الجامعیة وعدد الطلبة المقیمین داخل 

 المبیتات واألحیاء الجامعیة

اص بالخدمات االستبیان الخ:طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 الجامعیة الذي یتم تعمیره من المبیتات واألحیاء الجامعیة

دواوین الخدمات الجامعیة ومكتب  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 الدراسات والتخطیط والبرمجة
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  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6

 2021سنة  %45: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة: عن المؤشر بالبرنامج المسؤول .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 التقدیرات م.ق االنجازات المؤشر

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

عدد الطلبة المنخرطین 

 بالنوادي داخل المبیتات
  17407 18369 19372 20425 21465 

عدد الطلبة المقیمین 

 بالمبیتات
  46904 47100 47250 47500 47700 

نسبة انخراط الطلبة 

بالنوادي الثقافیة 

والریاضیة داخل 

 المبیتات

  37,1% 39% 41% 43% 45% 

  

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

من االرتفاع المطرد لعدد المقیمین نتیجة للتوجھ العام القاضي باالستجابة ألكبر عدد  بالرغم

ممكن من طالبي السكن االستثنائي باإلضافة إلى التعویل على مبیتات المناولة والتي یفتقد 

أغلبھا لمختلف الفضاءات الثقافیة والریاضیة و فقدان العدید من الفضاءات المسخرة ألنشطة 

الثقافیة نتیجة ألشغال التھیئة واإلصالح التي شھدتھا معظم المبیتات واألحیاء النوادي 

الجامعیة لتحسین جودة اإلقامة، فإن عدد المقبلین على تعاطي مختلف األنشطة الثقافیة 

والریاضیة یرتفع مع كل سنة وذلك ألھمیة المجھود التحسیسي والحوافز التي تقدم للطلبة 

قافي الطالبي فضال عن البرامج المتنوعة التي تضبطھا المبیتات من لالقبال على العمل الث

  .رحالت وتظاھرات ترفیھیة وفنیة ومباریات ریاضیة
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  رسم بیاني تطور عدد الطلبة المنخرطین بالنوادي داخل المبیتات  .3

  
 : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

والتجھیزات الضروریة لممارسة االنشطة الثقافیة والریاضیة داخل  توفیر الفضاءات •

 .المبیتات واألحیاء الجامعیة

مواصلة العنایة بالمراكز الجامعیة للتنشیط الثقافي والریاضي وتمكینھا من  •

االعتمادات والتجھیزات الضروریة والحدیثة لمواصلة قیامھا بدور الریادي في استقطاب 

 .في مختلف التخصصات الثقافیة  والعلمیة والریاضیةالكفاءات والمواھب 

عقد شراكات ثقافیة وریاضیة مع مختلف الجامعات الریاضیة االتفاقیات لحفز الطلبة  •

على االنخراط في مختلف األنشطة والریاضیة ومن المنتظر أن یتم إمضاء اتفاقیات جدید ة 

التونسیة للتایكواندو والجامعة مع كل من الجامعة  2019-2018مع مفتتح السنة الجامعیة 

 . التونسیة ألنشطة الغوص واإلنقاذ المائي

االعتماد على أنشطة ثقافیة وریاضیة ال تعتمد كثیرا على لوازم وتجھیزات معقدة  •

 .وال تستدعي توفر فضاءات شاسعة 

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

  .تعاطي بعض التخصصات الفنیة والثقافیة ، أمام ضیق الفضاءات المخصصة للغرض -
  .االشكاالت العقاریة المرتبطة ببعض المراكز الجامعیة للتنشیط الثقافي والریاضي -
صعوبة توفیر وسائل النقل الضروریة لتقل طلبة النوادي للقیام بأنشطة خارج مؤسسات  -

  .إقامتھم

17407183691937220425
21465

4690447100472504750047700
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 2.4.3بطـاقة مـؤشــــر 

  2.4.3 : المؤشر رمز

 .نسبة تأطیر الطلبة بالنوادي الثقافیة والریاضیة داخل المبیتات: تسمیة المؤشر

  2018جوان : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الخدمات الجامعیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 الجامعیةدواوین الخدمات : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .تطویر األنشطة الثقافیة والریاضیة:الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

نسبة التأطیر الثقافي والریاضي عدد الطلبة المنخرطین في تمثل : تعریف المؤشر .4

النوادي والجمعیات الثقافیة والریاضیة بالنسبة لعدد المنشطین داخل األحیاء والمبیتات 

 .الجامعیة

 جمؤشر منت: نوع المؤشر .5

 )الطلبة(من وجھة نظر المستخدم  : طبیعة المؤشر .6

 األحیاء والمبیتات الجامعیة/الدیوان: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد المنخرطین في النوادي والجمعیات الثقافیة والریاضیة  :طریقة احتساب المؤشر .1

 .عدد المنشطین داخل المبیتات واألحیاء الجامعیة/ 

 نسبة: وحدة المؤشر .2

عدد المنخرطین في النوادي والجمعیات : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .الثقافیة والریاضیة وعدد المنشطین داخل المبیتات واألحیاء الجامعیة

االستبیان الخاص بالخدمات :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 معیةالجامعیة الذي یتم تعمیره من المبیتات واألحیاء الجا

دواوین الخدمات الجامعیة ومكتب  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 الدراسات والتخطیط والبرمجة

  الثالثي الثاني : تاریخ توفّر المؤشر .6



 

 اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

 التقدیرات م.ق

2017 2018 2019 2020 2021 

933 950 1000 1050 1100 

17407 18369 19372 20425 21465 

/18 1/19 1/19 1/19 1/19 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر

مرضیة عموما إذا اعتبرنا غیاب االنتدابات الخاصة بالمنشطین الثقافیین 

واالكتفاء بالمتعاقدین والمتطوعین من الطلبة ذوي المواھب واالختصاص لتنشیط العدید من 

  . النوادي الثقافیة والریاضیة مقابل تمكینھم من امتیاز السكن االستثنائي

 :عدد الطلبة المنخرطین بالنواديتطور عدد المنشطین مقارنة ب

  

20425
21465

10501100

20202021

المبیتاتداخلبالنواديالمنخرطین
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 : القیمة المستھدفة للمؤشر

اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج

  قراءة في نتائج المؤشر

والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(ئج سلسلة النتا

 المؤشر

 االنجازات

2015 2016 2017

عدد المنشطین بالنوادي داخل 

 
  933

عدد الطلبة المنخرطین بالنوادي 

 داخل المبیتات
  17407

تأطیر الطلبة بالنوادي الثقافیة 

 والریاضیة داخل المبیتات
  1/

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر

مرضیة عموما إذا اعتبرنا غیاب االنتدابات الخاصة بالمنشطین الثقافیین  تعتبر نسبة التأطیر

واالكتفاء بالمتعاقدین والمتطوعین من الطلبة ذوي المواھب واالختصاص لتنشیط العدید من 

النوادي الثقافیة والریاضیة مقابل تمكینھم من امتیاز السكن االستثنائي

تطور عدد المنشطین مقارنة ب رسم بیاني

17407
18369

19372

9339501000

-3000

2000

7000

12000

17000

22000

201720182019

الطلبةعدد المبیتاتداخلبالنواديالمنشطینعدد

القیمة المستھدفة للمؤشر .7

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتا .1

عدد المنشطین بالنوادي داخل 

 المبیتات

عدد الطلبة المنخرطین بالنوادي 

داخل المبیتات

تأطیر الطلبة بالنوادي الثقافیة نسبة 

والریاضیة داخل المبیتات

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

تعتبر نسبة التأطیر

واالكتفاء بالمتعاقدین والمتطوعین من الطلبة ذوي المواھب واالختصاص لتنشیط العدید من 

النوادي الثقافیة والریاضیة مقابل تمكینھم من امتیاز السكن االستثنائي

رسم بیاني .3

3000

2000

7000

12000

17000

22000

عدد
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 : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

إمضاء اتفاقیات مع بعض الھیاكل المختصة باألنشطة الثقافیة والریاضیة، تسمح بتسخیر  -

  .المنشطین التابعین لھذه الھیاكل للعمل بمراكز التنشیط واإلیواء الجامعیین

على الطلبة المتطوعین، أصحاب المواھب لسد الشغور وتحسین نسبة مواصلة التعویل  -

  .   التأطیر، أمام غیاب االنتدابات الالزمة لسد الحاجیات 

البحث عن امكانات أخرى لتحسین نسب التأطیر بالنوادي الثقافیة داخل المبیتات بالتعویل  -

  .شراكةعلى منشطین تابعین لمؤسسات شبابیة وثقافیة أخرى ضمن اتفاقیات 

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

تنوع الوضعیات اإلداریة للمنشطین بین منشطین قارین ومتعاقدین وعرضیین وطلبة  -

متطوعین  مما یمس بمصداقیة المؤشر ذلك أن  المتطوعین والمنشطین العرضیین ال یمكن 

وبالتالي ال یمكن التعویل علیھم إلزامیا وبصفة مستمرة ومسترسلة تضمن  اعتبارھم  قارین

  . استمراریة المشاریع الثقافیة ووضوح االستراتیجیات

التعامل االضطراري مع إداریین من غیر المختصین في بعض المؤسسات للقیام بعملیات  -

  . التأطیر الثقافي مما یؤثر على جودة االنتاج الثقافي الجامعي

ھیمنة األنشطة الترفیھیة غیر التنافسیة سواء في المجال الثقافي أو الریاضي نظرا لغیاب  -

  .المشاریع الجادة

الحاجة لتجدید أسطول النقل الجامعي بما یسمح بتنظیم المزید من الرحالت والتظاھرات  -

  .الثقافیة المشتركة بین المؤسسات وتأمین مختلف المباریات الریاضیة

لى تكثیف األنشطة  الثقافیة  المشتركة مع ھیاكل عمومیة وجامعات ریاضیة الحاجة إ -

لالستفادة من  المزید من التظاھرات ذات الطابع االقلیمي والدولي واإلسھام في التعریف 

  . بمنتوجنا الوطني في المجال الثقافي والشبابي
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  بطاقات المؤشر

  مســاندةالقیــادة واللبرنامج 
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  1.1.4بطــاقة المــؤشر

  

  1.1.4: رمز المؤشر

  نسبة الخدمات المسداة عن بعد بالوزارة : تسمیة المؤشر

  . 2018جویلیة : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر :  

  .القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

  .اإلدارة المركزیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر. 2

  .تطویر فاعلیة نجاعة برنامج القیادة والمساندة: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

عدد الخدمات المسداة عن بعد بالوزارة بالنسبة للعدد الجملي للخدمات  :تعریف المؤشر. 4

  .المقدمة من طرف الوزارة والمحددة بالرائد الرسمي

  .مؤشر نشاط: نوع المؤشر. 5

  .مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر. 6

  .الوزارة: التفریعات. 7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر : 

العدد الجملي / عدد الخدمات المسداة عن بعد بالوزارة  :طریقة احتساب المؤشر. 1

  .للخدمات المقدمة من طرف الوزارة والمحددة بالرائد الرسمي

  .نسبة: وحدةالمؤشر. 2

  .التطبیقات اإلعالمیة :لمؤشرالمعطیات األساسیة الحتساب ا. 3

تجمیع المعطیات من إدارة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر . 4

  .اإلعالمیة

  .إدارة اإلعالمیة: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 5

  .الثالثي األول من السنة: تاریخ توفر المؤشر. 6

  .مضاعفة عدد الخدمات المسداة عن بعد: القیمة المستھدفة للمؤشر.7

  .إدارة اإلعالمیة :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

  : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج . 1

 المؤشر

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 عدد الخدمات المسداة

 عن بعد بالوزارة
27 29 31 33 35 37 39 

العدد الجملي للخدمات 

 المسداة بالوزارة
87 87 87 87 87 87 87 

نسبة الخدمات المسداة 

 عن بعد
31% 33 % 35 % 37 % 40 % 42 % 44 % 

  

  : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2

عن بعد بالوزارة إلى  بلورة الجھود التي تبذلھا  یھدف مؤشر نسبة الخدمات  المسداة

. الوزارة  لتقریب خدماتھا من المواطن وذلك من خالل العمل على رقمنة مختلف خدماتھا

الوزارة في أن تضع  سنویا ما ال یقل عن خدمتین جدیدتین عن الخط   وتتمثل استراتیجیة

وضع  2015یث تم سنة حخدمة على الخط   31وضع  2017حیث تولت إلى حدود سنة 

خدمتین على الخط تخص توجیھ المتفوقین للدراسة بالمعھد التحضیري للدراسات العلمیة 

فقد تم  2016والتقنیة بالمرسى و توجیھ المتفوقین لمدارس الھندسة بفرنسا و ألمانیا أما سنة 

ت وخدمة باإلدارة المركزیة والجامعا لالنتدابإضافة خدمة الترشح للمناظرات الخارجیة 

بالنسبة لمترشحي اإلدارة  لالنتدابالمناظرات الخارجیة االستدعاء الجتیاز استخراج 

فقد تم إضافة خدمة الدلیل التفاعلي على الخط بموقع التوجیھ  2017المركزیة أما سنة 

الجامعي و خدمة التسجیل في قاعدة بیانات الدكاترة الشبان بموقع شھائد الدكتوراه كما تم 

إضافة خدمة اإلطالع على بوابة المسالك البیداغوجیة للمؤسسات الجامعیة  2018سنة 

یعتبر ھذا النسق ضعیف  نظرا ألھمیة تقریب وخدمة بطاقة استخراج بطاقة طالب ھذا و

الخدمات من المواطن خاصة وأن الشریحة الكبرى من المتعاملین مع الوزارة ھم من الطلبة 

  .واألساتذة الجامعیین



 

  

على مواصلة إدراج خدمتین عن  2021

عن بعد وھذا النسق یعتبر ضعیف  بعد سنویا على األقل للترفیع من نسبة الخدمات المسداة

نسبیا لكنھ راجع أساسا إلى تشعب دلیل اإلجراءات الخاص بكل خدمة مما یحد من سھولة 

تأھیل و تدعیم الموارد البشریة المختصة في تطویر برمجیات الواب الذي یعتبر واحد من 

  .عة في تحقیق القیمة المنشودة

مراجعة دلیل اإلجراءات الخاصة بكل خدمة مقدمة من الوزارة و العمل على تبسیطھا    و 

  .التخفیف منھا لجعل  توفیرھا عن بعد ممكنا و في أحسن اآلجال

353739

878787

40%42%44%

201920202021

تطور عدد الخدمات المسداة عن بعد 
بالنسبة للعدد الجملي للخدمات

العدد الجملي للخدمات المسداة بالوزارة

102 

 انيرسم بی

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة

2021-2018ستعمل الوزارة خالل الفترة المتراوحة بین 

بعد سنویا على األقل للترفیع من نسبة الخدمات المسداة

نسبیا لكنھ راجع أساسا إلى تشعب دلیل اإلجراءات الخاص بكل خدمة مما یحد من سھولة 

  .إدراج ھذه الخدمات عن بعد

تأھیل و تدعیم الموارد البشریة المختصة في تطویر برمجیات الواب الذي یعتبر واحد من 

عة في تحقیق القیمة المنشودةأھم العوامل التى ستمكن من المزید من النجا

  :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر

مراجعة دلیل اإلجراءات الخاصة بكل خدمة مقدمة من الوزارة و العمل على تبسیطھا    و 

التخفیف منھا لجعل  توفیرھا عن بعد ممكنا و في أحسن اآلجال

293133

87878787

31%33%35%37%

2015201620172018

تطور عدد الخدمات المسداة عن بعد 
بالنسبة للعدد الجملي للخدمات

العدد الجملي للخدمات المسداة بالوزارة نسبة الخدمات المسداة عن بعد

رسم بی. 3

  

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة.4

ستعمل الوزارة خالل الفترة المتراوحة بین 

بعد سنویا على األقل للترفیع من نسبة الخدمات المسداة

نسبیا لكنھ راجع أساسا إلى تشعب دلیل اإلجراءات الخاص بكل خدمة مما یحد من سھولة 

إدراج ھذه الخدمات عن بعد

تأھیل و تدعیم الموارد البشریة المختصة في تطویر برمجیات الواب الذي یعتبر واحد من -

أھم العوامل التى ستمكن من المزید من النجا

  

تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5

مراجعة دلیل اإلجراءات الخاصة بكل خدمة مقدمة من الوزارة و العمل على تبسیطھا    و -

التخفیف منھا لجعل  توفیرھا عن بعد ممكنا و في أحسن اآلجال
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  2.1.4بطــاقة المــؤشر

  

  

  2.1.4: رمز المؤشر

  )ھاتف-ماء-كھرباء( نسبة تطور إعتمادات الطاقة والھاتف :  سمیة المؤشرت

  2018جویلیة : تاریخ تحیین المؤشر

  

I-  العامة للمؤشرالخصائص :  

  .القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

    .اإلدارة المركزیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر. 2

  .فاعلیة ونجاعة برنامج القیادة والمساندة : یرجع إلیھ المؤشرالھدف الذي . 3

المستھلكة سنویا في مجال الطاقة والھاتف باإلدارة  االعتمادات تطور: تعریف المؤشر. 4

  .المركزیة

 مؤشر قیس النتائج: نوع المؤشر. 5

  مؤشر نجاعة :طبیعة المؤشر. 6

  الوزارة: التفریعات. 7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر : 

 - اإلعتمادات المالیة المستھلكة للطاقة للسنة الحالیة : طریقة احتساب المؤشر .9

اإلعتمادات المالیة المستھلكة  /)1- س(اإلعتمادات المالیة المستھلكة للطاقة للسنة الفارطة 

 100) *1-س(للطاقة للسنة الفارطة 

  نسبة :وحدة المؤشر. 2

  .المعطیات من إدارة الدعم والخدمات تجمیع  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 3

  .إحصائیات ذات مصدر إداري:  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4

  .إدارة الدعم والخدمات : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 5
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  .الثالثي األول من السنة: تاریخ توفر المؤشر. 6

  .2021نة س%  - 10: القیمة المستھدفة للمؤشر.7

  .إدارة الدعم والخدمات :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج8.

  

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

  : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج . 1

 المؤشر

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

اإلعتمادات المالیة 

 )د.أ(المستھلكة للطاقة
- -  496 582 545 501 450 

نسبة تطور إعتمادات 

 الطاقة والھاتف
- - %-6.9 % 17 %-6.35 % 8- %10 - 

  

  : تحلیل النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر. 2

یشھد مؤشر نسبة اإلعتمادات المالیة المستھلكة للطاقة  انخفاض حیث سیحقق انخفاض ب 

  .2021سنة  %   10 –

 رسم بیاني3. 
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  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر.4

  .المشاركة في دورات تكوینیة حول ترشید استھالك الطاقة  -

  .المشاركة في الحمالت التحسیسیة حول ترشید استھالك الطاقة -

  لمقتصدة للطاقة فقطااستعمال الفوانیس -

  : تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5

  .باإلدارة المركزیة االستھالكمؤشر یخص -

المالي  االنعكاسالمتواصل لتسعیرة الكھرباء والماء والھاتف یحد من بیان  االرتفاع -

  .لترشید استھالك الطاقة
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  3.1.4بطــاقة المــؤشر 

  

  3.1.4: رمز المؤشر

  كم 100معدل استھالك وقود سیارات المصلحة في كل : تسمیة المؤشر

  2018جویلیة  : تاریخ تحیین المؤشر

  

I- العامة للمؤشر الخصائص :  

  .القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

  .اإلدارة المركزیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر. 2

  .فاعلیة ونجاعة برنامج القیادة والمساندة :  الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

معدل استھالك وقود سیارات المصلحة بالنسبة لعدد الكیلومترات : المؤشر تعریف. 4

  المقطوعة لسیارات المصلحة

  .مؤشر قیس نتائج: نوع المؤشر. 5

  .فاعلیة مؤشر: المؤشر طبیعة. 6

  .اإلدارة المركزیة: التفریعات. 7

II- الفنیة للمؤشر التفاصیل : 

  . 100) *عدد الكیلومترات المقطوعة/كمیة الوقود المستھلكة( :طریقة احتساب المؤشر. 1

  .نسبة: المؤشر وحدة. 2

كمیة الوقود المستھلك وعدد الكیلومترات  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 3

  المقطوعة

  .مصدر إداري: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4

  .إدارة الدعم والخدمات: اب المؤشرمصدر المعطیات األساسیة الحتس. 5

  .نھایة كل سنة: تاریخ توفر المؤشر. 6

  .سنویا % 0.2ترشید استھالك الوقود بنسبة : القیمة المستھدفة للمؤشر.7



107 
 

  .مدیر الدعم والخدمات :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.8

  

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 : الخاصة بالمؤشروالتقدیرات ) االنجازات(سلسلة النتائج . 1

  المؤشر

 

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

الكمیة 

المستھلكة 

الخاصة 

بسیارات 

  المصلحة

101020  96340  71960 - - - - 

المسافة 

المقطوعة في 

  السنة

1035010  998342  873628 -  - - - 

معدل استھالك 

وقود سیارات 

المصلحة في 

 كم 100كل 

9.76 %  9.6 % 8.24 % 9 % 8.5 % 8 % 7.9 % 

من المنتظر العمل على تقلیص : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2

نسبة استھالك الوقود الخاصة بسیارات المصلحة الراجعة بالنظر لمستودع السیارات التابع 

  .سنویا 0.2لإلدارة المركزیة بنسبة 

 :رسم بیاني. 3



 

  
تم تسجیل انخفاض في استھالك  : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة

وفي إطار مزید الضغط على % 8.24

agilis carte   لمزید مراقبة استعمال سیارات

وقد تم إعداد برنامج تكوین سنوي لفائدة جمیع السواق بھدف الرسكلة وتنمیة 
القدرات المھاریة للمستفیدین وسیساھم ھذا اإلجراء في تحسین جودة الخدمات المسداة من 

سیتم برمجة زیارات فنیة كل ستة أشھر لفائدة جمیع سیارات المصلحة بھدف المتابعة 
  . الدوریة لحالتھا وتعزیز الوقایة المسبقة من العطب والمشاكل الفنیة

.  
 8مر السیارات ما یقارب نظرا لتقادم أسطول سیارات المصلحة بالوزارة حیث بلغ معدل ع

 10سنوات سیتم العمل على تجدید ھذا األسطول باقتناء سیارات جدیدة سنویا بمعدل 
  .خیول 5بقوة جبائیة  ال تتجاوز 

العمل على اقتناء سیارات مكیفة لتسھیل ظروف العمل وضمان نجاعة أكبر في التصرف 
للنسق المرتفع الستعمال سیارات المصلحة خاصة في المناظرات 
الوطنیة على غرار المناظرة الوطنیة للمھندسین والتنقالت الدوریة الخاصة باإلدارة العامة 

  . للبنایات والتجھیز نشاط السید الوزیر ومختلف اإلدارات العامة
فقط سیارات المصلحة التابعة  ھذا المؤشر یھم

لإلدارة المركزیة وسیتم مستقبال العمل على تعمیمھ لیشمل كامل أسطول سیارات المصلحة 

2018201920202021

%8,50%8%7,90%

كم 100معدل استھالك وقود سیارات المصلحة في كل 

108 

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة
8.24حیث بلغت نسبة االستھالك بـ  2017الوقود في سنة 

 :استھالك الوقود سیتم
 agilis carteاستعمال بطاقة االستخالص اإللكترونیة

  . لحة والتحكم في استھالكھا
وقد تم إعداد برنامج تكوین سنوي لفائدة جمیع السواق بھدف الرسكلة وتنمیة  تكوین السواق 

القدرات المھاریة للمستفیدین وسیساھم ھذا اإلجراء في تحسین جودة الخدمات المسداة من 
  .طرف السواق على ذمة اإلدارة المركزیة

  أشھر 6كل  إجراء تشخیص لسیارات المصلحة
سیتم برمجة زیارات فنیة كل ستة أشھر لفائدة جمیع سیارات المصلحة بھدف المتابعة 

الدوریة لحالتھا وتعزیز الوقایة المسبقة من العطب والمشاكل الفنیة
.العمل على تجدید اسطول سیارات المصلحة بالوزارة

نظرا لتقادم أسطول سیارات المصلحة بالوزارة حیث بلغ معدل ع
سنوات سیتم العمل على تجدید ھذا األسطول باقتناء سیارات جدیدة سنویا بمعدل 

بقوة جبائیة  ال تتجاوز ) كل سنة%  25نسبة ( سیارات سنویا 
العمل على اقتناء سیارات مكیفة لتسھیل ظروف العمل وضمان نجاعة أكبر في التصرف 

للنسق المرتفع الستعمال سیارات المصلحة خاصة في المناظرات  في وسائل النقل نظرا
الوطنیة على غرار المناظرة الوطنیة للمھندسین والتنقالت الدوریة الخاصة باإلدارة العامة 

للبنایات والتجھیز نشاط السید الوزیر ومختلف اإلدارات العامة
ھذا المؤشر یھم: تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر

لإلدارة المركزیة وسیتم مستقبال العمل على تعمیمھ لیشمل كامل أسطول سیارات المصلحة 
  .التابعة للوزارة

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2015201620172018

9,76%9,60%
8,24%

9%

معدل استھالك وقود سیارات المصلحة في كل 

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة. 4
الوقود في سنة 

استھالك الوقود سیتم
استعمال بطاقة االستخالص اإللكترونیة -

لحة والتحكم في استھالكھاالمص
تكوین السواق 

القدرات المھاریة للمستفیدین وسیساھم ھذا اإلجراء في تحسین جودة الخدمات المسداة من 
طرف السواق على ذمة اإلدارة المركزیة

إجراء تشخیص لسیارات المصلحة
سیتم برمجة زیارات فنیة كل ستة أشھر لفائدة جمیع سیارات المصلحة بھدف المتابعة 

الدوریة لحالتھا وتعزیز الوقایة المسبقة من العطب والمشاكل الفنیة
العمل على تجدید اسطول سیارات المصلحة بالوزارة

نظرا لتقادم أسطول سیارات المصلحة بالوزارة حیث بلغ معدل ع
سنوات سیتم العمل على تجدید ھذا األسطول باقتناء سیارات جدیدة سنویا بمعدل 

سیارات سنویا 
العمل على اقتناء سیارات مكیفة لتسھیل ظروف العمل وضمان نجاعة أكبر في التصرف 

في وسائل النقل نظرا
الوطنیة على غرار المناظرة الوطنیة للمھندسین والتنقالت الدوریة الخاصة باإلدارة العامة 

للبنایات والتجھیز نشاط السید الوزیر ومختلف اإلدارات العامة
تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5

لإلدارة المركزیة وسیتم مستقبال العمل على تعمیمھ لیشمل كامل أسطول سیارات المصلحة 
التابعة للوزارة
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  1.2.4بطــاقة المــؤشر 

  

  1.2.4: رمز المؤشر

  نسبة انجاز مخطط التكوین: تسمیة المؤشر

  2018جویلیة :  تاریخ تحیین المؤشر

  

I-  للمؤشر العامةالخصائص :  

  القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

  اإلدارة المركزیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر. 2

  .التحكم في كتلة األجور : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. 3

التكوینیة نسبة الدورات التكوینیة المنجزة بالنسبة للعدد الجملي للدورات : تعریف المؤشر. 4

  .المبرمجة

  مؤشر نشاط: نوع المؤشر. 5

  مؤشر نجاعة :طبیعة المؤشر. 6

  الوزارة: التفریعات. 7

II- الفنیة للمؤشر التفاصیل : 

العدد الجملي للدورات / عدد الدورات التكوینیة المنجزة : طریقة احتساب المؤشر. 1

  التكوینیة المبرمجة

  نسبة: وحدة المؤشر. 2

  .تجمیع المعطیات من إدارة الموارد البشریة  :األساسیة الحتساب المؤشرالمعطیات . 3

  إحصائیات ذات مصدر إداري :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر . 4

  .إدارة الموارد البشریة : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 5

  .الثالثي األول من السنة: تاریخ توفر المؤشر. 6

  2021سنة  % 72 :لقیمة المستھدفة للمؤشرا.7
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  .إدارة الموارد البشریة :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.8

  

III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج . 1

 المؤشر

 التقدیرات م.ق االنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

التكوینیة عدد الدورات 

المبرمجة بمخطط 

 التكوین

- - 658 668 675 680 685 

عدد الدورات التكوینیة 

 المنجزة
- - 353 380 420 460 500 

نسبة انجاز مخطط 

 التكوین
- -  53% 56% 62 % 67 % 72 % 

    

 : تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .10

في إطار السعي إلى توسیع قاعدة المستفیدین من التكوین تولت الوزارة والمؤسسات 

 658من بین دورة تكوینیة   353 تنظیم حوالي 2017الراجعة لھا بالنظر خالل سنة 

عونا من  4878في اختصاصات متعددة انتفع بھا  % 53مبرمجة أي بنسبة تنفیذ حوالي 

 .المركزیة عون من مصالح اإلدارة  1089بینھا 

حوالي  2017كما بلغت الكلفة الجملیة للتكوین بالنسبة للوزارة والمؤسسات التابعة لھا لسنة 

من جملة االعتمادات المرصودة، علما وأن میزانیة   %45.5ألف دینار أي ما یساوي  505

ألف  171حوالي  2017التكوین الخاصة بمصالح اإلدارة المركزیة قد بلغت خالل سنة 

وما یالحظ أن نسبة استھالك  70.75.وقد بلغت نسبة االنجاز الفعلي للمیزانیة حوالي  دینار

المخصصة للتكوین تختلف بین الھیاكل اإلداریة من ذلك أن جامعة تونس  االعتمادات

في حین لم    %80 االستھالكوتونس المنار ومركز البیوتكنولوجیا بصفاقس تجاوزت نسبة 

على غرار دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب وجامعة   % 40تتجاوز ھیاكل أخرى حدود 



 
 المنستیر وھذا التباین یؤثر بصفة مباشرة على تطور مؤشر نسبة انجاز مخطط التكوین

حیث تراجع  2016وھو ما یفسر التراجع الملحوظ في المعطیات االحصائیة مقارنة بسنة 

عون كما تراجعت نسبة النفقات الفعلیة للتكوین بــ 

ألف دینار وذلك أساسا لعدم انجاز أي برنامج تكویني خاص بجامعات قرطاج 

 

 

نفیذ مخططات التكوین تجاوز النقص في الموارد البشریة المكلفة بمتابعة وت

بالجامعات ودواوین الخدمات الجامعیة ومراكز البحث العلمي وذلك من خالل تعیین إطار 

 .لمتابعة البرامج التكوینیة والتنسیق مع اإلدارة المركزیة في ھذا المجال

تعزیز اإلطار المختص الكافي لمتابعة ملف التكوین بالوزارة باعتبار أن ھنالك 

 .ب إدارة الموارد البشریة تعنى بالتكوین

تقدیم مقترحات إلى مصالح اإلدارة العامة للتكوین وتطویر الكفاءات برئاسة الحكومة 

قصد المصادقة على مخطط التكوین خالل شھر جانفي على أقصى تقدیر وذلك حتى نتمكن 

لدورات التكوینیة من نشر طلب العروض خالل الثالثیة االولى من السنة وبالتالي تنفیذ ا

عقد اجتماعات دوریة مع الجامعات ودواوین الخدمات الجامعیة ومراكز البحث 

72,00%
67,00%

2021 2020

نسبة انجاز مخطط التكوین
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المنستیر وھذا التباین یؤثر بصفة مباشرة على تطور مؤشر نسبة انجاز مخطط التكوین

وھو ما یفسر التراجع الملحوظ في المعطیات االحصائیة مقارنة بسنة 

عون كما تراجعت نسبة النفقات الفعلیة للتكوین بــ  1055 عدد المستفدین من التكوین بــ

ألف دینار وذلك أساسا لعدم انجاز أي برنامج تكویني خاص بجامعات قرطاج  111.86

 .وسوسة والقیروان

 رسم بیاني

 : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة

تجاوز النقص في الموارد البشریة المكلفة بمتابعة وت

بالجامعات ودواوین الخدمات الجامعیة ومراكز البحث العلمي وذلك من خالل تعیین إطار 

لمتابعة البرامج التكوینیة والتنسیق مع اإلدارة المركزیة في ھذا المجال

تعزیز اإلطار المختص الكافي لمتابعة ملف التكوین بالوزارة باعتبار أن ھنالك 

ب إدارة الموارد البشریة تعنى بالتكوینمصلحة واحدة صل

تقدیم مقترحات إلى مصالح اإلدارة العامة للتكوین وتطویر الكفاءات برئاسة الحكومة 

قصد المصادقة على مخطط التكوین خالل شھر جانفي على أقصى تقدیر وذلك حتى نتمكن 

من نشر طلب العروض خالل الثالثیة االولى من السنة وبالتالي تنفیذ ا

 .على امتداد السنة

عقد اجتماعات دوریة مع الجامعات ودواوین الخدمات الجامعیة ومراكز البحث 

62,00%
56,00% 53,00%

2019 2018 2017

نسبة انجاز مخطط التكوین

المنستیر وھذا التباین یؤثر بصفة مباشرة على تطور مؤشر نسبة انجاز مخطط التكوین

وھو ما یفسر التراجع الملحوظ في المعطیات االحصائیة مقارنة بسنة 

عدد المستفدین من التكوین بــ

111.86

وسوسة والقیروان

رسم بیاني .11

  

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة. 4

تجاوز النقص في الموارد البشریة المكلفة بمتابعة وت - 

بالجامعات ودواوین الخدمات الجامعیة ومراكز البحث العلمي وذلك من خالل تعیین إطار 

لمتابعة البرامج التكوینیة والتنسیق مع اإلدارة المركزیة في ھذا المجال

تعزیز اإلطار المختص الكافي لمتابعة ملف التكوین بالوزارة باعتبار أن ھنالك  - 

مصلحة واحدة صل

تقدیم مقترحات إلى مصالح اإلدارة العامة للتكوین وتطویر الكفاءات برئاسة الحكومة  - 

قصد المصادقة على مخطط التكوین خالل شھر جانفي على أقصى تقدیر وذلك حتى نتمكن 

من نشر طلب العروض خالل الثالثیة االولى من السنة وبالتالي تنفیذ ا

على امتداد السنة

عقد اجتماعات دوریة مع الجامعات ودواوین الخدمات الجامعیة ومراكز البحث  - 

53,00
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العلمي قصد تحدید السلبیات المتعلقة بمجال التكوین والوقوف على الصعوبات التي تعترض 

 .ھذه الھیاكل وضبط حاجیاتھم في التكوین

جھاز  -حاسوب(ضرورة توفیر التجھیزات اإلعالمیة الالزمة لألنشطة التكوینیة  - 

ووضعھا على ذمة مصلحة التكوین وتحسین األداء العتمادھا في ) العرض الحائطي

 .الدورات التكوینیة المبرمجة داخل فضاءات الوزارة أو المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة

ن جمیع المعطیات االحصائیة الضروریة احداث تطبیقة خاصة بالتكوین تتضم - 

 .وأسماء المنتفعین بالتكوین موزعین حسب مركز العمل والصنف والجنس

مضاعفة االعتمادات المخصصة للتكوین لبعض الھیاكل حتى تتمكن من انجاز  - 

 .مخطط التكوین الخاص بھا

یط تشجیع التكوین الداخلي من خالل تمكین اإلطارات التابعین للوزارة من تنش - 

دورات تكوینیة في المجاالت الخصوصیة كمجال االعالمیة والتصرف في المیزانیة حسب 

 ...االھداف والصفقات العمومیة

ھذا وستعمل الوزارة على الترفیع في االعتمادات المالیة المخصصة للتكوین مع  - 

ع دعوة الجامعات ومراكز البحث إلى إعداد وتنفیذ مخططات تكوین خاصة بھا وذلك لتوسی

  . قاعدة المشاركین في الدورات التكوینیة وضمان تنفیذ الدورات التكوینیة المبرمجة

تنظیم الدورات التكوینیة على مستوى اإلدارة المركزیة والجامعات ودواوین الخدمات     -   

  :الجامعیة ومراكز البحث وتتمثل أھم محاور التكوین فیما یلي

  :بالنسبة لإلطارات

  آلیات الحوكمة - 

 النفاذ إلى المعلومة - 

 القیادة اإلداریة - 

 الشراكة بین القطاع العام والخاص - 

 أنظمة المعلومات في اإلدارة العمومیة - 

 تفادي أخطاء التصرف - 

 الحوكمة والتصرف في المخاطر - 
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 الرقابة الداخلیة والتقییم - 

 افتصال الرقمي - 

 آلیات التفاوض - 

 إدارة المشاریع - 

 اإلحاطة النفسیة بالطلبة - 

  تراتیجياالس التخطیط - 

  :فتتمثل أھم المحاور التكوینیة في  أما بالنسبة للعملة

  صیانة البنایات وتجھیزات المطبخ - 

  ترشید استھالك الطاقة - 

  التغذیة وحفظ الصحة - 

  الحمایة والوقایة من المخاطر - 

  الطبخ - 

  تقنیات حفظ الصحة - 

  التصرف في المغازة - 

  الصحة والسالمة المھنیة - 

  : بالمؤشرتحدید أھم النقائص المتعلقة 5. 

 :على المستوى الھیكلي

عدم توفر اإلطار الكافي لمتابعة ملف التكوین بالوزارة باعتبار أن ھنالك مصلحة  •

واحدة صلب إدارة الموارد البشریة تعنى بالتكوین تضم رئیس مصلحة ومتصرف 

 .مستشار

غیاب االطار المختص بالتكوین بالجامعات ودواوین الخدمات الجامعیة ومراكز  •

 .ث العلمي ومركز النشر الجامعي ومركز الحساب الخوارزميالبح

 :على المستوى التنظیمي

یتم المصادقة سنویا على مخطط التكوین من قبل مصالح رئاسة الحكومة خالل شھر  •

  .فیفري أو مارس من كل سنة وھو ما ینجر عنھ التأخیر في تنفیذ الدورات التكوینیة
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مواجھة صعوبات التنسیق مع الھیاكل المكلفة بالتكوین بالجامعات ودواوین الخدمات  •

الجامعیة ومراكز البحث العلمي على مستوى تجمیع المعطیات االحصائیة الخاصة 

  بالتكوین وإعداد برامجھا التكوینیة

مواجھة عدة صعوبات سنویا مع ھیاكل التكوین العمومیة نظرا اللتزاماتھا ببرنامج  •

تكویني مكثف مع بقیة الوزارات والمنشآت العمومیة كالمرصد الوطني للصفقات 

  .العمومیة

یبین جودة التكوین حیث یتم تقییم الدورات التكوینیة باالعتماد على  المؤشر ال •

 االستمارات التي توزع على المشاركین مع غیاب كلي للتقییم البعدي كما یتم اسناد

العروض غالبا لمكاتب التكوین التي تقدم عروضا مالیة أقل وعادة ما تكون نفس 

 .المكاتب التي یتم اختیارھا سنویا وھو ما یؤثر سلبا على جودة التكوین 

 .أغلب مراكز البحث ال تتوفر لدیھا االعتمادات الكافیة لتكوین أعوانھا •

أخیر في تنفیذ الدورات طول االجراءات المترتبة على طلب العروض ینجر عنھ ت •

 .التكوینیة

غالبا ما ینجر عن طلب عروض عدم استجابة عدید المحاور للشروط الفنیة المطلوبة  •

 .مما ینتج عنھ عدم تنفیذ بعض المحاور المدرجة ضمن مخطط التكوین
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  2.2.4بطــاقة المــؤشر 

  

  2.2.4: رمز المؤشر

  . الساعات اإلضافیة بالنسبة لكتلة األجور تطور اعتمادات: تسمیة المؤشر

  . 2018جویلیة : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر :  

  .القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر. 1

  .اإلدارة المركزیة: لمؤشرا البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھا. 2

  .التحكم في كتلة األجور : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر. . 3

المرصودة للساعات اإلضافیة بالنسبة لكتلة  االعتماداتھذا المؤشر یھم : تعریف المؤشر. 4

  .األجور

  .مؤشر نشاط: نوع المؤشر. 5

  مؤشر نجاعة: طبیعة النشاط.6

  الوزارة: التفریعات. 7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر : 

  كتلة األجور / المرصودة للساعات اإلضافیة  االعتمادات :طریقة احتساب المؤشر .1

  .نسبة: المؤشر وحدة .2

  المرصودة للساعات اإلضافیة االعتمادات:المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

  .و كتلة األجور  

   .معطیات ذات مصدر إداري: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

  .اإلدارة العامة للمصالح المشتركة : المؤشرمصدر المعطیات األساسیة الحتساب . 5

  .الثالثي األول من السنة: تاریخ توفر المؤشر. 6

المرصودة للساعات اإلضافیة  االعتماداتالتقلیص من نسبة : القیمة المستھدفة للمؤشر.7

  .2021سنة  %3.5حوالي  2021بالنسبة لكتلة األجور لتبلغ سنة 



 
  .العامة للمصالح المشتركة

  : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

 التقدیرات م.ق

2018 2019 2020 2021 

963.516 951.893 960.000 961000 

42.055 45.461 39.000 34.000 

4.36% 4.77% 4 % 3.5 % 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر

المتواصل في الساعات اإلضافیة یرجع إلى سوء توزیع ساعات التدریس ونقص 

  .مما یحتم االلتجاء إلى الساعات اإلضافیة

  

4,77%

4%
3,50%

201920202021

نسبة تطور إعتمادات الساعات اإلضافیة بالنسبة لكتلة األجور
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العامة للمصالح المشتركةاإلدارة  :المسؤول عن البرنامج

 : قراءة في نتائج المؤشر

والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج 
ق االنجازات

2015 2016 2017 2018

963.516 960.814 940.344 -  )د.م(كتلة األجور 

الساعات  اعتمادات

 )د.م(اإلضافیة  
- 28.604 37.823 42.055

نسبة تطور 

الساعات  اعتمادات

اإلضافیة بالنسبة 

 لكتلة األجور

- 3.04% 3.93% 4.36

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر

المتواصل في الساعات اإلضافیة یرجع إلى سوء توزیع ساعات التدریس ونقص  االرتفاع

مما یحتم االلتجاء إلى الساعات اإلضافیة االختصاصاتفي سلك التدریس في بعض 

 رسم بیاني

3,04%

3,93%
4,36%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

201620172018

نسبة تطور إعتمادات الساعات اإلضافیة بالنسبة لكتلة األجور

المسؤول عن البرنامج.8

  

III- قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج . 1

  المؤشر

 

كتلة األجور 

اعتمادات

اإلضافیة  

نسبة تطور 

اعتمادات

اإلضافیة بالنسبة 

لكتلة األجور

  

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .5

االرتفاع

في سلك التدریس في بعض 

رسم بیاني .6

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00
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 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة 4

 . الضغط على الساعات اإلضافیة من خالل حسن توزیع ساعات التدریس -

  )الساعات اإلضافیة الخاصة بإطار التدریس(  -

 .وضع منظومة إعالمیة لمتابعة الساعات اإلضافیة -

الساعات ( مزید مراقبة الساعات اإلضافیة من خالل إسنادھا لمستحقیھا فقط  -

  ). اإلضافیة لإلطار اإلداري

  :قائص المتعلقة بالمؤشرتحدید أھم الن 5

 .ساعات التدریس تخضع لسلطة التقدیریة لألساتذة -

بعض المؤسسات الجامعیة  ال تتوفر فیھا اإلطار التدریس في بعض اإلختصاصات  -

  مما یحتم اللجوء إلى الساعات اإلضافیة
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  1.3.4 المــؤشر

  

  1.3.4: رمز المؤشر

  .المقضاة إلنجاز الصفقات العمومیة الخاصة باقتناء التجھیزاتمعدل المدة : تسمیة المؤشر

  .2018جویلیة  : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر :  

  .القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

  .اإلدارة المركزیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

  .والفضاءات االعتماداتتحسین التصرف في : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

معدل المدة المقضاة إلنجاز الصفقات العمومیة بالنسبة للعدد الجملي : تعریف المؤشر .4

  .إتمام اجراءات الدعوة للمنافسة القتناء التجھیزات:للصفقات العمومیة 

  .مؤشر نشاط: نوع المؤشر .5

  .مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6

  الوزارة: التفریعات .7

II- صیل الفنیة للمؤشرالتفا : 

العدد / المقضاة إلنجاز الصفقات العمومیة المدة الجملیة  :طریقة احتساب المؤشر .1

  .خالل الثالث السنوات األخیرةالجملي للصفقات العمومیة 

  .معدل :وحدة المؤشر .2

إلنجاز الصفقات  المقضاة المدة الجملیة :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

  . خالل الثالث السنوات األخیرةالعمومیة والعدد الجملي للصفقات العمومیة المنجزة 

تجمیع المعطیات من اإلدارة  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

  .العامة للبنایات والتجھیزات

  .ات والتجھیزاتاإلدارة العامة للبنای : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

  .الثالثي األول من السنة: تاریخ توفر المؤشر .6



 
 10التقلیص في آجال إنجاز الصفقات العمومیة إلى 

  اإلدارة العامة للبنایات والتجھیز

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

 التقدیرات م.ق

2017 2018 2019 2020 2021 

16 

 شھرا

14 

 شھرا

13 

 شھرا

12 

 شھرا

10 

 أشھر

  
التقلیص السنوي في آجال  :النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر

  .إنجاز الصفقات العمومیة من خالل العمل على احترام الروزنامة المبرمجة

 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة

تنظیم أیام دراسیة وورشات عمل لفائدة مختلف المتدخلین موجھة في كیفیة إعداد 

سات الشروط الفنیة وتقاریر تقییم العروض وكیفیة التحكم في اإلجراءات المتعلقة 

10
12 13

2021 2020 2019

معدل المدة المقضاة النجاز الصفقات العمومیة الخاصة باقتناء 
)بحساب الشھر
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التقلیص في آجال إنجاز الصفقات العمومیة إلى  :القیمة المستھدفة للمؤشر

  .2021أشھر سنة 

اإلدارة العامة للبنایات والتجھیز :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج

  : المؤشر نتائجقراءة في 

والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج . 

 

 االنجازات

2015 2016 2017

معدل المدة المقضاة إلنجاز 

الصفقات العمومیة الخاصة 

 باقتناء التجھیزات

14 

 شھرا

16 

 شھرا

16

شھرا

  رسم بیاني.

النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشرتحلیل 

إنجاز الصفقات العمومیة من خالل العمل على احترام الروزنامة المبرمجة

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة

تنظیم أیام دراسیة وورشات عمل لفائدة مختلف المتدخلین موجھة في كیفیة إعداد 

سات الشروط الفنیة وتقاریر تقییم العروض وكیفیة التحكم في اإلجراءات المتعلقة 

14
16 16

14

2018 2017 2016 2015

معدل المدة المقضاة النجاز الصفقات العمومیة الخاصة باقتناء 
بحساب الشھر(التجھیزات 

القیمة المستھدفة للمؤشر .7

أشھر سنة 

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III-  قراءة في

1.  .

 المؤشر

معدل المدة المقضاة إلنجاز 

الصفقات العمومیة الخاصة 

باقتناء التجھیزات

2. .

تحلیل  .3

إنجاز الصفقات العمومیة من خالل العمل على احترام الروزنامة المبرمجة

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .4

ü  تنظیم أیام دراسیة وورشات عمل لفائدة مختلف المتدخلین موجھة في كیفیة إعداد

سات الشروط الفنیة وتقاریر تقییم العروض وكیفیة التحكم في اإلجراءات المتعلقة كرا

14

2015
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 .باالقتناءات والعمل على مزید تنظیم الھیاكل المعنیة بإنجاز الصفقات العمومیة

ü  إعداد بنك معطیات للتجھیزات یمكن من توفیر المعلومات لتحدید المؤشرات بصفة

 . ت ومتابعتھادقیقة والمساھمة في نجاعة االقتناءا

ü  تبویب میزانیة العنوان الثاني الخاصة بموارد الخزینة العامة وبالتمویالت الخارجیة

بمیزانیات الجامعات ومراكز ومعاھد البحث العلمي ودواوین الخدمات الجامعیة مباشرة 

 حتى یتسنى لمصالحھا التعھد بالملفات المعنیة بصفة كلیة وذلك لتقلیص اآلجال

ü  تصرف في التجھیزات العلمیة ورقمنة الملفات واإلجراءاتتركیز منظومة 

ü  إعداد قائمات نموذجیة للتجھیزات المتعلقة بمختلف المخابر والفضاءات اعتمادا على

البرامج البیداغوجیة وبرامج البحث العلمي ومتطلبات الخدمات الجامعیة یقع اعتمادھا 

عیة بالنسبة للبرامج البیداغوجیة مثال یمكن للجان الوطنیة والقطا. كمرجع لتحدید الحاجیات

القیام بذلك على المستوى الوطني وذلك استئناسا بتجربة شبكة المعاھد العلیا للدراسات 

 . التكنولوجیة في ھذا المجال

 :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

ü  عدم توفر بنك معطیات بخصوص االقتناءات یمكن من سھولة وسرعة الحصول

  .مات المتعلقة بالمؤشرعلى المعلو

ü  یتعلق المؤشر بالملفات التي تحت إشراف اإلدارة المركزیة للوزارة مباشرة وال یھم

 . ملفات االقتناءات لدى باقي المؤسسات وذلك لعدم توفر المعطیات المتعلقة بكل الشراءات

ü ال یوجد برنامج تقدیري سنوي مفصل من طرف : لتقدیرات المؤشر بالنسبة

المؤسسات المعنیة لحاجیاتھا من التجھیزات مما یساھم في صعوبة ضبط التقدیرات المتعلقة 

 .بالمؤشر
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  2.3.4 بطــاقة المــؤشر

  

  2.3.4: رمز المؤشر

  نسبة انجاز االقتناءات من التجھیزات: تسمیة المؤشر

  .2018جویلیة : تحیین المؤشرتاریخ 

I- العامة للمؤشرالخصائص :  

  .القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

  .اإلدارة المركزیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

  .والفضاءات االعتماداتتحسین التصرف في : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

االقتناءات من التجھیزات بالنسبة للعدد الجملي نسبة انجاز : تعریف المؤشر .4

  .خالل الثالث سنوات األخیرةالتي برمج اقتناؤھا للتجھیزات 

  .مؤشر نشاط: نوع المؤشر .5

  .مؤشر نجاعة:طبیعة المؤشر .6

  الوزارة: التفریعات .7

II- الفنیة للمؤشر التفاصیل : 

برمج  عدد التجھیزات التي/ عدد التجھیزات المقتناة :طریقة احتساب المؤشر .1

  .اقتناؤھا خالل الثالث السنوات األخیرة

  .نسبة :المؤشر وحدة .2

التجھیزات  عدد التجھیزات المقتناة وعدد :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

  . التي برمج اقتناؤھا خالل الثالث السنوات األخیرة

تجمیع المعطیات من اإلدارة  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

  .العامة للبنایات والتجھیزات

  .اإلدارة العامة للبنایات والتجھیزات : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. .5

  .الثالثي األول من السنة: تاریخ توفر المؤشر .6



 
سنة  %80الترفیع في نسبة اقتناء التجھیزات إلى 

  .اإلدارة العامة للبنایات والتجھیز

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

 التقدیرات م.ق

2018 2019 2020 2021 

60% 70%  75% 80%  

  
تطور في نسبة االقتناءات من : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة

الغیر المثمرة بالقیام بدورات تكوینیة موجھة 

بخصوص كیفیة تدقیق الحاجیات والتقدیرات المالیة لھا وذلك بالمالئمة بین ما ھو متوفر في 

األسواق الوطنیة والعالمیة والتقلیص في آجال اجراءات االقتناءات لتفادي تخلي المزودین 

80%
75%

70%

2021 2020 2019

نسبة انجاز االقتناءات من التجھیزات 
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الترفیع في نسبة اقتناء التجھیزات إلى  :القیمة المستھدفة للمؤشر

  

اإلدارة العامة للبنایات والتجھیز :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج

 : قراءة في نتائج المؤشر

والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج 

 االنجازات  

2015 2016 2017 

نسبة انجاز االقتناءات من 

 التجھیزات العلمیة
52% 39% 48% 

  رسم بیاني

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر

  . التجھیزات العلمیة حسب اآلجال المبرمجة

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة

الغیر المثمرة بالقیام بدورات تكوینیة موجھة  تفادي االقتناءات  العمل على

بخصوص كیفیة تدقیق الحاجیات والتقدیرات المالیة لھا وذلك بالمالئمة بین ما ھو متوفر في 

األسواق الوطنیة والعالمیة والتقلیص في آجال اجراءات االقتناءات لتفادي تخلي المزودین 

60%

48%
39%

52%

2018 2017 2016 2015

نسبة انجاز االقتناءات من التجھیزات 

القیمة المستھدفة للمؤشر .7

2021.  

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج  .1

  المؤشر

 

نسبة انجاز االقتناءات من 

التجھیزات العلمیة

رسم بیاني .2

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .3

التجھیزات العلمیة حسب اآلجال المبرمجة

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .4

ü العمل على

بخصوص كیفیة تدقیق الحاجیات والتقدیرات المالیة لھا وذلك بالمالئمة بین ما ھو متوفر في 

األسواق الوطنیة والعالمیة والتقلیص في آجال اجراءات االقتناءات لتفادي تخلي المزودین 

52

2015
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  . عن عروضھم

ü ن توفیر المعلومات لتحدید المؤشرات بصفة إعداد بنك معطیات للتجھیزات یمكن م

 . دقیقة والمساھمة في نجاعة االقتناءات ومتابعتھا

ü تركیز منظومة تصرف في التجھیزات العلمیة ورقمنة الملفات واإلجراءات. 

ü  إعداد قائمات نموذجیة للتجھیزات المتعلقة بمختلف المخابر والفضاءات اعتمادا على

وبرامج البحث العلمي ومتطلبات الخدمات الجامعیة یقع اعتمادھا  البرامج البیداغوجیة

یمكن للجان الوطنیة والقطاعیة بالنسبة للبرامج البیداغوجیة مثال . كمرجع لتحدید الحاجیات

القیام بذلك على المستوى الوطني وذلك استئناسا بتجربة شبكة المعاھد العلیا للدراسات 

 . التكنولوجیة في ھذا المجال

ü خذ باالعتبار بخصوصیة تجھیزات البحث التي تتطلب دقة تمكنھا من ابرز النتائج األ

یمكن إفرادھا بإجراءات استثنائیة بخصوص الصفقات : البحث بالكیفیة العالمیة المطلوبة

 العمومیة كاعتماد التفاوض المباشر حال لذلك

  :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

ü ص االقتناءات یمكن من سھولة وسرعة الحصول عدم توفر بنك معطیات بخصو

  .على المعلومات المتعلقة بالمؤشر

ü  یتعلق المؤشر بالملفات التي تحت إشراف اإلدارة المركزیة للوزارة مباشرة وال یھم

 . ملفات االقتناءات لدى باقي المؤسسات وذلك لعدم توفر المعطیات المتعلقة بكل الشراءات

ü ال یوجد برنامج تقدیري سنوي مفصل من طرف  :بالنسبة لتقدیرات المؤشر

المؤسسات المعنیة لحاجیاتھا من التجھیزات مما یساھم في صعوبة ضبط التقدیرات المتعلقة 

 .بالمؤشر
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 3.3.4بطـاقة مـؤشــــر 

  

  3.3.4: رمز المؤشر

  . نسبة مؤسسات التعلیم العالي التي تعمل في فضاءات قارة: تسمیة المؤشر

  2018جویلیة : تحیین المؤشرتاریخ 

  

I- الخصائص العامة للمؤشر   

  .القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

  .اإلدارة المركزیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھا لمؤشر .2

  .والفضاءات االعتماداتتحسین التصرف في : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

نسبة مؤسسات التعلیم العالي التي تعمل في فضاءات قارة بالنسبة  : تعریف المؤشر  .4

  .للعدد الجملي لمؤسسات التعلیم العالي

  .مؤشر نشاط: نوع المؤشر .5

  .مؤشر نجاعة :طبیعة المؤشر .6

  الوزارة: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

قارة  عدد مؤسسات التعلیم العالي التي تعمل في فضاءات :طریقة احتساب المؤشر .1

  .العدد الجملي لمؤسسات التعلیم العالي/

  .نسبة: وحدة المؤشر .2

عدد مؤسسات التعلیم العالي التي تعمل في   :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

  . فضاءات قارة والعدد الجملي للمؤسسات

تجمیع المعطیات من اإلدارة :  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

  .نایات والتجھیزاتالعامة للب

  .اإلدارة العامة للبنایات والتجھیزات : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

  .الثالثي األول من السنة: تاریخ توفر المؤشر .6



 
الترفیع في نسبة مؤسسات التعلیم العالي التي تعمل في 

 .اإلدارة العامة للبنایات والتجھیز

 : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

 توقعات م .ق

2018 2019 2020 2021 

147 150 154  164 

174 174 174 174 

84.4% 86,2% 88.5 % 94.2%  

  
 : تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

174 174 174

138 142 144

2015 2016 2017

العدد الجملي لمؤسسات التعلیم العالي

125 

الترفیع في نسبة مؤسسات التعلیم العالي التي تعمل في : القیمة المستھدفة للمؤشر

 .فضاءات قارة 

اإلدارة العامة للبنایات والتجھیز: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج

  قراءة في نتائج المؤشر -

والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج 

 المؤشر
 اإلنجازات

2015 2016 2017 

عدد مؤسسات التعلیم 

العالي التي تعمل في 

 فضاءات قارة

138 142 144 

العدد الجملي لمؤسسات 

 التعلیم العالي
174 174 174 

نسبة مؤسسات التعلیم 

العالي التي تعمل في 

 فضاءات قارة

79,3% 81,6% 82.7% 

 رسم بیاني

تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر

174 174 174 174

147 150 154 164

2018 2019 2020 2021

عدد مؤسسات التعلیم العالي التي تعمل في فضاءات قارة

القیمة المستھدفة للمؤشر .7

فضاءات قارة 

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

  

III-

سلسلة النتائج  .5

المؤشر

عدد مؤسسات التعلیم 

العالي التي تعمل في 

فضاءات قارة

العدد الجملي لمؤسسات 

التعلیم العالي

نسبة مؤسسات التعلیم 

العالي التي تعمل في 

فضاءات قارة

رسم بیاني .6

تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .7

174

164

2021

عدد مؤسسات التعلیم العالي التي تعمل في فضاءات قارة
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من  2017سنة  %82.7بلغت نسبة مؤسسات التعلیم العالي التي تعمل في فضاءات قارة  

مجموع مؤسسات التعلیم العالي وستعمل الوزارة على الترفیع في ھذه النسبة تدریجیا في 

  :الفترة القادمة وذلك بـ 

مواصلة بناء وتھیئة المقرات بالنسبة للمؤسسات المتواجدة في مقرات وقتیة وبالتالي  -

تحسین ظروف العمل داخل المؤسسات وتطویر الحیاة الجامعیة وجودة التكوین بالنسبة إلى 

تمكین المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالقیروان  2018الطالب حیث سیتم سنة 

ي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالقصرین والمعھد العالي لمھن التراث بتونس والمعھد العال

 . %84.4من مقرات دائمة لترتفع نسبة المؤسسات القارة إلى  

احداث بنك معلومات حول المخزون العقاري یساعد على اتخاذ القرارات في  -

 خصوص البنیة األساسیة الجامعیة، من ذلك المقرات، 

 .المدیري العقاري للمؤسسات الجامعیة ووضعھ حیز التنفیذ اعداد المخطط -

  

 :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .8

اتمام انجاز بعض المقرات التي تم الشروع فیھا خالل السنوات األخیرة، وھي  -

 :كاالتي

 :2019سنة  -

 المعھد العالي للموسیقى بصفاقس -

 سالمعھد العالي للمنظومات الصناعیة بقاب -

 المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بتوزر -

اتمام انجاز المشاریع التي مازالت بصدد الدراسات األولیة أو الدراسات الفنیة فیما  -

 یتعلق بالفضاءات المسوغة حالیا،

 : 2020أھمھا سنة  -

 . المدرسة الوطنیة للمھندسین ببنزرت -

 المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بقفصة -

 لمھن والحرف بقفصةالمعھد العالي ل -

 المعھد العالي للمھن والحرف بسیدي بوزید -
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 :2021سنة  -

 المعھد العالي للموسیقى بتونس -

 معھد الدراسات التجاریة العلیا بسوسة -

 المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقفصة -

 .المدرسة الوطنیة للمھندسین بقفصة -

 المعھد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة -

 المعھد العالي للدراسات القانونیة بقابس -

 المعھد العالي لعلوم وتقنیات المیاه بقابس -

 المعھد العالي لإلعالمیة والملتیمیدیا بقابس -

 المعھد العالي لإلعالمیة بأریانة -

توفیر مخزون عقاري لمؤسسات جامعیة في فضاءات مسوغة حالیا ومكتظة وغیر  -

 .مالئمة لمتطلبات التكوین

 

 :م النقائص المتعلقة بالمؤشرتحدید أھ .9

 عدم انتھاء األشغال ببعض المشاریع حسب الرزنامة المضبوطة، -

 . غیاب برنامج وآلیات واضحة لمتابعة استغالل الفضاءات وصیانتھا -
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  جــداول

  إطـار النفقـات متوسـط المـدى
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 التعلیم العالي والبحث العلمي لمهمة )2021 - 2019(جدول اجمالي إلطار النفقات متوسط المدى 
ألف دینار: الوحدة  

 2021 تقدیرات 2020 تقدیرات 2019 تقدیرات 2018ق م  2017انجازات  2016انجازات  البیان
 939 796 1 713 663 1 364 530 1 019 371 1 428 339 1 866 304 1 نفقات التصرف: العنوان األول

 218 755 1 785 625 1 884 495 1 694 336 1 598 302 1 719 268 1 على الموارد العامة للمیزانیة
 355 398 1 111 281 1 958 162 1 213 044 1 941 027 1 170 021 1 التأجیر العمومي
 046 97 425 92 024 88 696 83 322 86 182 86 وسائل المصالح 
 817 259 249 252 902 244 785 208 335 188 367 161 التدخل العمومي

 721 41 928 37 480 34 325 34 830 36 147 36 على الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة
 0 0 0 0 0 0 التأجیر العمومي
 721 41 928 37 480 34 325 34 830 36 147 36 وسائل المصالح 
 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي

 000 260 000 220 000 150 000 145 064 129 474 150 نفقات التنمیة: العنوان الثاني
 000 250 000 212 730 144 500 139 542 127 217 149 اإلستثمارات المباشرة

 000 200 000 172 730 131 500 124 838 114 838 125 على الموارد العامة للمیزانیة
 000 50 000 40 000 13 000 15 704 12 379 23 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 000 10 000 8 270 5 500 5 522 1 257 1 التمویل العمومي
 000 10 000 8 270 5 500 5 522 1 257 1 على المواد العامة للمیزانیة

 0 0 0 0 0 0 على موارد القروض الخارجیة الموظفة
 218 015 2 785 845 1 884 645 1 694 481 1 662 431 1 193 419 1 المیزانیة دون اعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیةمجموع 

 939 056 2 713 883 1 364 680 1 019 516 1 492 468 1 340 455 1 المجموع 
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 لبرنامج التعلیم العالي )2021 - 2019(جدول إلطار النفقات متوسط المدى 
ألف دینار: الوحدة  

 2021 تقدیرات 2020 تقدیرات 2019 تقدیرات 2018ق م  2017انجازات  2016انجازات  البیان
 939 796 1 713 663 1 364 530 1 019 371 1 428 339 1 866 304 1 نفقات التصرف: العنوان األول

 314 246 1 397 151 1 813 056 1 091 966 247 960 993 949 على الموارد العامة للمیزانیة

 049 219 1 610 126 1 280 034 1 621 942 947 934 163 925 التأجیر العمومي

 363 162 1 363 072 1 363 982 604 891 277 884 527 877 وسائل المصالح 

 597 42 569 40 637 38 138 38 169 39 411 38 التدخل العمومي

 089 14 678 13 280 13 879 12 501 11 225 9 على الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

 265 27 786 24 533 22 470 23 300 25 830 24 التأجیر العمومي

             وسائل المصالح 

 265 27 786 24 533 22 470 23 300 25 830 24 التدخل العمومي

             نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 000 85 000 72 900 47 900 47 833 55 747 69 اإلستثمارات المباشرة

 000 82 000 70 350 47 320 47 606 55 747 69 على الموارد العامة للمیزانیة

 000 58 000 50 820 40 420 40 207 51 827 54 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 000 24 000 20 530 6 900 6 399 4 920 14 التمویل العمومي

 000 3 000 2 550 580 227 0 العامة للمیزانیةعلى المواد 

 000 3 000 2 550 580 227 0 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

     0 0 0 0 مجموع المیزانیة دون اعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

 049 304 1 610 198 1 180 082 1 521 990 780 990 910 994 المجموع 
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 لبرنامج البحث العلمي )2021 - 2019(النفقات متوسط المدى جدول إلطار 
ألف دینار: الوحدة  

 2021 تقدیرات 2020 تقدیرات 2019 تقدیرات 2018ق م  2017انجازات  2016انجازات  البیان
 132 89 693 77 280 66 664 47 119 42 968 41 نفقات التصرف: العنوان األول

 287 87 015 76 755 64 116 47 559 41 413 41 على الموارد العامة للمیزانیة

 885 80 885 69 885 58 322 42 369 37 134 37 التأجیر العمومي

 625 4 405 4 195 4 261 3 021 3 021 3 وسائل المصالح 

 777 1 725 1 675 1 533 1 169 1 258 1 التدخل العمومي

 845 1 678 1 525 1 548 560 555 على الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

             التأجیر العمومي

 845 1 678 1 525 1 548 560 555 وسائل المصالح 

             التدخل العمومي

 000 122 000 104 310 70 310 65 759 41 650 46 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 000 115 000 98 590 65 390 60 464 40 790 45 اإلستثمارات المباشرة

 000 106 000 91 520 61 640 54 745 36 143 38 على الموارد العامة للمیزانیة

 000 9 000 7 070 4 750 5 719 3 647 7 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 000 7 000 6 720 4 920 4 295 1 860 التمویل العمومي

 000 7 000 6 720 4 920 4 295 1 860 على المواد العامة للمیزانیة

     0 0 0   على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 287 209 015 180 065 135 426 112 318 83 063 88 مجموع المیزانیة دون اعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

 132 211 693 181 590 136 974 112 878 83 618 88 المجموع 
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 لبرنامج الخدمات الجامعیة )2021 - 2019(جدول إلطار النفقات متوسط المدى 
ألف دینار: الوحدة  

 2021 تقدیرات 2020 تقدیرات 2019 تقدیرات 2018ق م  2017انجازات  2016انجازات  البیان
 836 425 634 400 835 375 546 326 453 309 002 284 نفقات التصرف: العنوان األول

 564 413 478 389 693 365 509 316 653 298 400 273 على الموارد العامة للمیزانیة

 356 128 356 113 356 98 591 87 715 84 005 84 التأجیر العمومي

 138 42 131 40 220 38 375 35 907 38 184 39 وسائل المصالح 

 070 243 991 235 117 229 543 193 031 175 211 150 التدخل العمومي

 272 12 156 11 142 10 037 10 800 10 602 10 العمومیةعلى الموارد الذاتیة للمؤسسات 

             التأجیر العمومي

 272 12 156 11 142 10 037 10 800 10 602 10 وسائل المصالح 

             التدخل العمومي
 000 35 000 29 300 20 600 19 784 23 528 17 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 000 35 000 29 300 20 600 19 784 23 131 17 المباشرة اإلستثمارات

 000 22 000 19 900 18 000 18 606 21 425 16 على الموارد العامة للمیزانیة

 000 13 000 10 400 1 600 1 178 2 706 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 0 0 0 0 0 397 التمویل العمومي

 0 0 0 0   397 على المواد العامة للمیزانیة

 0 0 0 0 0   على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 564 448 478 418 993 385 109 336 437 322 928 290 مجموع المیزانیة دون اعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

 836 460 634 429 135 396 146 346 237 333 530 301 المجموع 
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 لبرنامج القیادة والمساندة )2021 - 2019(المدى جدول إلطار النفقات متوسط 
ألف دینار: الوحدة  

 2021 تقدیرات 2020 تقدیرات 2019 تقدیرات 2018ق م  2017انجازات  2016انجازات  البیان
 657 35 991 33 436 31 718 30 609 27 903 28 نفقات التصرف: العنوان األول

 318 35 683 33 156 31 448 30 439 27 743 28 على الموارد العامة للمیزانیة

 751 26 507 25 354 23 696 22 580 21 504 22 التأجیر العمومي

 687 7 321 7 972 6 922 6 225 5 566 5 وسائل المصالح 

 881 855 830 830 634 673 التدخل العمومي

 339 308 280 270 170 160 على الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

             التأجیر العمومي

 339 308 280 270 170 160 وسائل المصالح 

             التدخل العمومي

 000 18 000 15 490 11 190 12 688 7 549 16 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 000 18 000 15 490 11 190 12 688 7 549 16 اإلستثمارات المباشرة

 000 14 000 12 490 10 440 11 280 5 443 16 للمیزانیةعلى الموارد العامة 

 000 4 000 3 000 1 750 408 2 106 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 0 0 0 0 0 0  التمویل العمومي

 0 0 0 0 0   على المواد العامة للمیزانیة

     0 0 0   على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 318 53 683 48 646 42 638 42 127 35 292 45 اعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیةمجموع المیزانیة دون 

 657 53 991 48 926 42 908 42 297 35 452 45 المجموع 
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