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 :املهمةإستراثيجية   -1

ت  وولإلاهمتجخمحوز الخوجهاث ؤلاستراجيجيت  :لاإلاخمثلت في ألاهداف  مً جملت اللصّح

 وثحسين جودتهاثقريب الخدمات : 

ت في إطاز جلسيب الخدماث اللصيت لطالبيها على ت اللصّح ل:حعمل مهمّح

ت، - و وجدعيم البرامج الوكائيّح لحعصيص خدماث الخط ألاوّح

فاوث الجهوي في عسض الخدماث اللصيت -  :خالووذلك مً ل،الصدّح مً الخّح

 لمواصلت بسهامج دعم طب الاخخصاص باإلاىاطم ذاث ألاولويت وجطويس  صص الاسخمساز

 بئزساء مىظومت شساكت بين اإلاسدشفياث الجامعيت واإلاسدشفياث الجهويت،

 ،دة الاخخصاصاث والجهويت بالجهاث الداخليت  إهجاش بعض اإلاسدشفياث مخعدّح

 مواصلت جأهيل اأ كسام الاسخعجاليت. 
 

 معالجة مديونية الهياكل الصحية العمومية: 

ت بالخيسيم مع مخخلف ألاطساف اإلاخدخلت إلى إًجاد الصلوو الكفيلت بمعالجت    حسعى اإلاهمّح

 :وذلك عبر، مدًوهيت الهياكل اللصيت العموميت

العمل على جحيين اجفاكيت الخمويل اإلابرمت مع الصىدوق الوطني للخأمين على اإلاسض على  -

 مسخوى كلفت الخدماث أو الاهخظام في حسدًد مسخحلاث الهياكل اللصيت، 

 .لجأهيل مىظومت الاسخخالص بالهياكل اللصيت العموميت -
 

 منظومة حوكمة و مقاومة فساد أكثر فاعلية :

ل: الخجدًد والاسدثماز في اللصت السكميت، وذلك مً خالو سيخمّح العمل في هرا اإلاجاو على

ت،  -  جفعيل مىظومت الخصسف في اإلاواعيد عً بعد بين اإلاسدشفياث الجهويت والجامعيّح

 ،زكمىت مخابس الخحاليل وأكسام ألاشعت  باإلاسدشفياث -

 الطبي -
ّح

 ،زكمىت اإلالف

ً لألدويتوجوسيع جدعيم  -  ، بسهامج الخوشيع آلالي الفسدي واإلاؤمّح
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جأهيل البييت الخحخيت اإلاعلوماجيت مً خالو وشس الشبكت الوطىيت لللصت مً الجيل الجدًد   -

(RNS-NG)، 

 حعميم خدمت الفوجسة ؤلالكتروهيت بين الهياكل العموميت لللصت والصىدوق الوطني للخأمين  -

 .على اإلاسض
 

  ايةــثدعيي الوو :

 :جسجكص السياست الوكائيت اإلاىخهجت مً كبل الوشازة على اإلاحاوز الخاليتلل

صصت ألام والطفل جفادًا للوفياث وخاصت في الفترة  حعصيص ؤلاستراجيجيت الوطىيت في مجاو -

و  اإلاحيطت بالوالدة مع إكساز خطط عمل جهويت حستهدف الوالًاث التي ال شالذ دون اإلاعدّح

 ،(جىدوبت، سلياهت، الليروان، سيدي بوشيد وجطاويً)الوطني 

ين خاصت بخكثيف العياداث الخصوصيت - ت اإلاسىّح  ،دعم بسامج صصّح

 ،النهوض بلصت الفئاث الهشت -

 ل،غير السازيتالسازيت و ألامساض الخوقي مً -

 .جدعيم بسامج الخلليح -



3 
 

 :تقديم برامج املهّمة -2

 مؤشزات 10 أهداف و10 نشاطا و17 بزنامجا فزعيا و77 بزامج و4ثتضّمن مهّمة الصّحة 

وثتوّسع البرامج والبرامج الفزعية .  فاعال عموميا29وسيساهم في ثحقيق هذه ألاهداف . لقيس ألاداء

 :على النحو التالي

 : حسب البرامج والبرامج الفزعيةاملهّمةهيكلية : 1رسم بياني عدد 
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 إطار ألاداء وأنشطة البرامج: 1جدول عدد 

                                  العدد

     البرامــــــــــــج                   

البرامج 

 الفرعية 
 ألانشطة 

ألاهداف 

 الاستراثيجية

مؤشرات قيس 

 ألاداء

الرعاية : 1البرنامج عدد 

 الصحية ألاساسية
25 3 2 2 

الخدمات : 2البرنامج عدد 

 الصحية الاستشفائية
25 2 2 2 

البحث : 3البرنامج عدد 

والخدمات الاستشفائية 

 الجامعية

2 5 4 4 

القيادة : 9البرنامج عدد 

 واملساندة
25 5 3 7 

 15 11 15 77 4:           املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  
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 (:2023-2021)إطار النفلاث مخوسط املدى  - 3

 :برمجت هفلاث املهمت على املدى املخوسط حسب البرامج ومصادر الخمويل - 1.3 

 (بحساب ألالف دينار)                                                                                                                                                                                                                                 

البرامج 
مصادر 

 الخمويل

إهجازاث  ق م 

2020 

الخلديراث  

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

ايت ـــالرع

الصحيت 

 ألاساسيت

موازد 

 445 600 434 019 454 664 426  410 335  483 313  404  315  928  الدولت

 10 924 11 725 9 940 10  040 9  600 9  240 8 405 م ذ م ع

جملت 

 456 524 445 744 464 604 436 450 345 083 322 644 324  333 البرهامج

الخدماث 

الصحيت 

 الاسدشفائيت

موازد 

 1 074 880 1 046 014 1 095 770 952  613 797  843 753  586 739  327 الدولت

 330 149 315 065 300 395 291 235 280 335 260 430 246 700 م ذ م ع

جملت 

 1 405 029 1 361 079 1 396 165 1 243 848 1 078 178 1 014 016  986 027 البرهامج

البحث 

والخدماث 

الاسدشفائيت 

 الجامعيت

موازد 

 997 740 970 946 1 017 131 866  498 717  555 702  881 636  072 الدولت

 623 858 595 355 567 635 539 345 517 225 492 840 471 575 م ذ م ع

جملت 

 1 621 598 1 566 301 1 584 766 1 405 843 1 234 780 1 195 721 1 107 647 البرهامج

الليادة 

 واملساهدة

موازد 

 311 780 303 021 317 435 298  909 204  437 179  060 150  829 الدولت

 3 359 3 205 3 055 2 695 2 300 2 195 2 848 م ذ م ع

جملت 

 315 139 306 226 320 490 301 604 206 737 181 255 153 677 البرهامج

               

 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

موازد 

 2 830 000 2 754 000 2 885 000 2 544  430 2 055 318 1 948 931 1 842 156 الدولت

 968 290 925 350 881 025 843 315 809 460 764 705 729 528 م ذ م ع

جملت 

 3 798 290 3 679 350 3 766 025 3 387 745 2 864 778 2 713 636 2 571 684 البرامج

موازد كل )حشمل املوازد العامت مليزاهيت الدولت وموازد اللسوض الخازجيت املوظفت وموازد الحظاباث الخاّصت : موارد الّدولت -

 .(الحظاباث الخاصت بالخصيىت وخظاباث أموال املشازكت

 .(إلادازيت وغير إلادازيت) املوازد الراجيت للمإطظاث العموميت :م ذ م ع -

 



7 
 

 :برمجت هفلاث املهّمت على املدى املخوسط حسب ألاكسام ومصادر الخمويل - 2.3

 (بحساب ألالف دينار)                                                                                                                                                                                                                                     

 م د مخأث مً مظاهمت الصىدوق الوطني للخأمين على 3,9 مبلغا غير موّشع كدزه 2021ويضاف ئلى جملت املوازد الراجيت  لظىت  (1)

 .  م د 620,0املسض لخبلغ جملت املظاهمت بعىوان فوجسة الخدماث املظداة للمضمومىين الاجخماعيين 

 

  حسب البرامج وألاكسام ومصادر الخمويل2021جوزيع هفلاث املهّمت لسنت  .4

  حسب البرامج وألاكسام ومصادر الخمويل2021جوزيع هفلاث املهّمت لسنت  -1.4

 

 

 ألاكسام
مصادر 

 الخمويل

 ق ماهجازاث 

2020 

الخلديراث  

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

هفلاث 

 الخأجير

 2 136 253 2 078 884 2 177 771 1 990 735 1 647 753 1 597 094 1 523 302 موازد الدولت

 263 118 251 450 239 405 209 210 203 335 197 585 183 815 م ذ م ع

 2 399 371 2 330 334 2 417 176 2 199 945 1 851 088 1 794 679 1 707 117 جملت اللسم

هفلاث 

 الدسيير

210 390 132  000 138 443 134 777 موازد الدولت
 
 760 243 691 232 112 239 

 686 362 655 924 624 505 617 870 606 125 567 120 545 713 م ذ م ع

 925 474 888 615 868 265 828 260 738 125 705 563 680 490 جملت اللسم

هفلاث 

 الخدخالث

 27 170 29 323 42 792 موازد الدولت
(3)

 205 43 469 48 268 46 545 47 

 18 810 17 976 17 115 16 235 - - - م ذ م ع

 66 355 64 244 65 584 59 440  27 170 29 323 42 792 جملت اللسم

هفلاث 

 الاسدثمار

 407 090 396 157 415 000 300  100 248 395 184 071 141 285 موازد الدولت

 - - - - - - - م ذ م ع

 407 090 396 157 415 000 300 100 248 395 184 071 141 285 جملت اللسم

بليت 

 النفلاث

 - - - --  - - موازد الدولت

 - - - --  - - م ذ م ع

 - - - --  - - جملت اللسم

  

 املجمـــــــــــــــــوع

 2 830 000 2 754 000 2 885 000 2 544 430 2 055 318 1 948 931 1 842 156 موازد الدولت

 843315 809 460 764 705 729 528 م ذ م ع
(1)

 025 881 350 925 290 968 

جملت 

 3 798 290 3 679 350 3 766 025 3 387 745 2 864 778 2 713 636 2 571 684 ألاكسام



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:
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  : مهمة الصحة22المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة الصحة لسنـة  : 

اعتمادات الدفع

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  :  الرعایة الصحیة1البرنامج  
األساسیة

280 010 00050 660 000

9 940 000

28 479 00090 415 000

100 000

5 000 000

280 010 00050 660 00028 479 000454 664 000

449 564 000

100 000

5 000 000

9 940 000

95 515 000

95 515 000 000 479 00028 010 280مجموع البرنامج 60 600 000464 604 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  :  الخدمات الصحیة2البرنامج  
اإلستشفائیة

870 170 000

93 385 000

89 380 000

22 500 000

202 335 0004 675 000

3 825 00084 695 000

25 200 000

870 170 000111 880 0003 825 0001 095 770 000

1 048 070 000

25 200 000

22 500 000

300 395 000

109 895 000

109 895 000 000 500 0008 555 963مجموع البرنامج 314 215 0001 396 165 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  :  البحث و الخدمات3البرنامج  
اإلستشفائیة الجامعیة

879 776 000

145 990 000

41 420 000

22 500 000

409 330 00012 315 000

2 495 00070 740 000

200 000

879 776 00063 920 0002 495 0001 017 131 000

994 431 000

200 000

22 500 000

567 635 000

70 940 000

70 940 000 000 810 00014 766 025 1مجموع البرنامج 473 250 0001 584 766 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

147 815 000

30 000

17 300 000

2 900 000125 000

13 670 000121 150 000

17 500 000

147 815 00017 300 00013 670 000317 435 000

299 935 000

17 500 000

3 055 000

138 650 000

138 650 000 000 795 00013 845 147مجموع البرنامج 20 200 000320 490 000

415 000 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

2 177 771 000

239 405 000

198 760 000

45 000 000

624 505 00017 115 000

48 469 000367 000 000

43 000 000

5 000 000

2 177 771 000243 760 00048 469 0002 885 000 000

2 792 000 000

43 000 000

50 000 000

881 025 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

2 417 176 000868 265 00065 584 0003 766 025 000

415 000 000



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:

11

  : مهمة الصحة22المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة الصحة لسنـة  : 

إعتمادات التعهد

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  :  الرعایة الصحیة1البرنامج  
األساسیة

280 010 00050 660 000

9 940 000

28 479 00091 185 000

400 000

5 000 000

280 010 00050 660 00028 479 000455 734 000

450 334 000

400 000

5 000 000

9 940 000

96 585 000

96 585 000 000 479 00028 010 280مجموع البرنامج 60 600 000465 674 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  :  الخدمات الصحیة2البرنامج  
اإلستشفائیة

870 170 000

93 385 000

89 380 000

22 500 000

202 335 0004 675 000

3 825 000266 625 000

64 550 000

870 170 000111 880 0003 825 0001 317 050 000

1 230 000 000

64 550 000

22 500 000

300 395 000

331 175 000

331 175 000 000 500 0008 555 963مجموع البرنامج 314 215 0001 617 445 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  :  البحث و الخدمات3البرنامج  
اإلستشفائیة الجامعیة

879 776 000

145 990 000

41 420 000

22 500 000

409 330 00012 315 000

2 495 000151 960 000

750 000

879 776 00063 920 0002 495 0001 098 901 000

1 075 651 000

750 000

22 500 000

567 635 000

152 710 000

152 710 000 000 810 00014 766 025 1مجموع البرنامج 473 250 0001 666 536 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

147 815 000

30 000

17 300 000

2 900 000125 000

13 670 000140 500 000

25 000 000

147 815 00017 300 00013 670 000344 285 000

319 285 000

25 000 000

3 055 000

165 500 000

165 500 000 000 795 00013 845 147مجموع البرنامج 20 200 000347 340 000

745 970 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

2 177 771 000

239 405 000

198 760 000

45 000 000

624 505 00017 115 000

48 469 000650 270 000

90 700 000

5 000 000

2 177 771 000243 760 00048 469 0003 215 970 000

3 075 270 000

90 700 000

50 000 000

881 025 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

2 417 176 000868 265 00065 584 0004 096 995 000

745 970 000
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 أد794103 أد دفعا مقابل 448514 أد تعهدا و 779484 ما قدره 2021تبلغ النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنـة  
  و تتوزع كما یلي2020 أد دفعا سنة 330000تعهدا و   

% التطور تقدیرات النفقات ق م البرامج

بحساب األلف دینار

الدفعالدفعالدفعالدفع التعهد التعهد التعهد التعهد

20202021

8.59 8.59 2 054 2 054 25 974 25 974 23 920 23 920  الرعایة الصحیة 
األساسیة

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

114 92364 12596 58595 515-18 33831 390-15.9648.95

121 489 284 16-مجموع البرنامج 138 843122 559 88 04533 444-11.7337.99

 الخدمات الصحیة 
اإلستشفائیة

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

166 02154 350331 175109 895165 15455 54599.48102.20

109 895 154 165مجموع البرنامج 166 021331 175 54 35055 54599.48102.20

-24.32 -24.32 -720 -720 2 240 2 240 2 960 2 960  البحث و الخدمات 
اإلستشفائیة الجامعیة

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

250 06145 925152 71070 940-97 35125 015-38.9354.47
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73 180 071 98-مجموع البرنامج 253 021154 950 48 88524 295-38.7649.70

75.50 75.50 2 280 2 280 5 300 5 300 3 020 3 020 نفقات التدخالتالقیادة و المساندة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

233 198135 700165 500138 650-67 6982 950-29.032.17

143 950 418 65-مجموع البرنامج 236 218170 800 138 7205 230-27.693.77

-14 619 448 514

900 29الجمـلة العامـة

764 203

29 900

300 100745 970

33 51433 514

415 000

3 614

-18 233

3 614

114 900

794 103330 000779 484118 514

%التطورتقدیرات ق مالنفقات
الدفع الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد  التعهد

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

مجموع البرامج

20202021

12.09

-2.39

12.09

38.29

-1.8435.91
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2021في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

الجملةنفقات التدخالتنفقات التسییرنفقات التأجیر
منحة الدولةمنحة الدولةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةموارد ذاتیةموارد ذاتیة

175 93الرعایة الصحیة األساسیة  40 01050 6609 9402 5059 940

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

47 480 2 01043 4859 4401 9859 440

480 47المؤسسات الصحیة 2 01043 4859 4401 9859 440

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

45 695 38 0007 175500520500

695 45المؤسسات الصحیة 38 0007 175500520500
الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران

البشري
500 45 695 520 500 7 175 38 000

 الخدمات الصحیة 
اإلستشفائیة

108 375 15 17093 38589 380202 3353 8254 675300 395

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

108 375 15 17093 38589 380202 3353 8254 675300 395

375 108المؤسسات الصحیة 15 17093 385202 3353 8254 675300 395

 البحث و الخدمات 
اإلستشفائیة الجامعیة

56 705 15 030145 99041 420409 33025512 315567 635

111 880

111 880

111 880130 875

130 875

130 875
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 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

7 355 6605 5206 54025 22015544531 185

355 7المؤسسات الصحیة 6605 5206 54025 22015544531 185

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

49 350 14 370140 47034 880384 11010011 870536 450

200 76078018 66015 1مؤسسات  البحث
200 18معهد  باستور 780 15 760 1 660

080 43المؤسسات الصحیة 8 900138 81034 180367 64010 950517 400
000 38مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس 3 200 850 24 910 3 200 12 240

200 23مستشفى البشیر حمزة لألطفال بتونس 450 15 350 7 400
800 29مستشفى  الحبیب  بورقیبة  بصفاقس 1 845 700 18 750 1 845 10 350

  معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقویم
األعضاء  بقصر  السعید

12 600 700 350 7 790 700 4 460

المعهد  الوطني  للتغذیة  والتكنولوجیا
الغذائیة  بتونس

6 200 110 4 630 1 460

200 16مركز  التولید  وطب  الرضیع  تونس 1 140 370 10 330 1 140 5 500
معهد  الهادي  الرایس  ألمراض  العیون

بتونس
9 100 250 5 600 3 250

000 17معهد  صالح  عزیز  تونس 910 200 13 380 910 3 420
700 13المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب 1 000 300 9 250 1 000 4 150

200 15مستشفى  عزیزة  عثمانة 160 11 240 3 800
700 24مستشفى  الحبیب  ثامر 1 000 350 18 170 1 000 6 180
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مستشفى  عبد  الرحمان  المامي

لألمراض  الرئویة
21 300 530 440 15 610 530 5 250

400 8مستشفى  الرازي  بمنوبة 4 400 270 7 940 190 4 400
000 47مستشفى  فطومة  بورقیبة  بالمنستیر 2 890 800 38 200 2 890 8 000

000 45مستشفى  شارل  نیكول 6 800 1 280 26 920 6 800 16 800
500 39مستشفى  الرابطة 5 825 870 27 850 5 825 10 780

100 42مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة 4 000 900 32 120 4 000 9 080
800 19مستشفى  المنجي  سلیم  بالمرسى 1 500 500 12 560 1 500 6 740

200 45مستشفى  سهلول  بسوسة 800 35 300 9 100
800 2المركب  الصحي  بجبل  الوسط 4 500 100 1 900 800 4 500

مركز اإلصابات و الحروق البلیغة ببن
عروس

17 300 320 500 13 400 320 3 400

300 23مستشفى الطاهر صفر بالمهدیة 2 520 400 16 440 2 520 6 460

100 4مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 3 300700150100150
150دیوان  المیاه  المعدنیة 4 100 100 150 700 3 300

170 2مؤسسات  أخرى 2 170560140700
الوكالة  الوطنیة  للرقابة  الصحیة

والبیئـّیة  للمنتجات
700 2 170 140 560 2 170

370 25القیادة و المساندة  17 815306 7652 9007901253 055

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

3 820 1 435302 0401 2503451251 405

490 2مؤسسات التعلیم العالي 1 1901 085455215455



19

330 1مؤسسات التكوین 2459559513095

30700125855المؤسسات الصحیة

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

21 550 16 3804 7251 6504451 650

300 9المؤسسات الصحیة 6 0003 300700700
الهیئة الوطنیة للسالمة الصحیة للمنتجات

الغذائیة
700 9 300 700 3 300 6 000

505 2مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 1 77067560

الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال
الصحي

2 505 60 675 1 770

745 9مؤسسات  أخرى 8 610750950385950
  مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة

العمومیة
950 9 745 385 950 750 8 610

625 283الجمـــلة العامة 88025239405188 225624 5057 37517 115881 025 210 725306 125

  . أد بعنوان نفقات التسيير من برنامج الخدمات الصحية اإلستشفائية22500باإلعتبار نفقات صندوق دعم الصحة العمومية لفائدة المستشفيات الجهوية و البالغة   تم األخذ  (*)
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 :أعوان املهّمت- 6

 : عوها،  يخوّشعون خظب البرامج على الىدو الخالي94 452يبلغ العدد الجملي ألعوان املهّمت  

 عوها مباشسا باملصالح املسكصيت والجهويت للمهّمت وباملإّطظاث العموميت امللحلت 86 095 -

  عوها في خالت ئلحاق،8  357جسجيليا بميزاهيت الدولت منهم 

 . عوها مباشسا باملإطظاث العموميت غير الخاضعت ملجلت املداطبت العموميت8  357 -

البرامج  

أعوان إلاداراث 

املركسيت 

 والجهويت

أعوان املؤسساث 

العموميت الخاضعت 

ملجلت املحاسبت 

 العموميت

 1الجملت 

أعوان املؤسساث 

العموميت غير 

الخاضعت ملجلت 

 املحاسبت العموميت

 2الجملت 

الرعايت الصحيت 

 10  450 1  426 9  024 - 9  024 ألاساسيت

الخدماث الصحيت 

 38  042 - 38  042 4  075 33  967 الاسدشفائيت

البحث والخدماث 

 33  028 6  676 26  352 - 26  352 الاسدشفائيت الجامعيت

 4  575 255 4  320 - 4  320 الليادة واملساهدة

 86  095 8  357 77  738 4  075 73  663 1الجملت الفرعيت 

 8  357 - 8  357 - 8  357 في حالت إلحاق

 8  357 - 8  357 - 8  357 2الجملت الفرعيت 

 94  452 8  357 86  095 4  075 82  020 املجموع
 

 : موّشعين كاآلحي7.540ويشاز في هرا إلاطاز، أّن عدد املليمين واملتربصين الداخليين يبلغ 

  5  487 : املليمون 

 5  053 : املليمون في الطب- 

 157 : املليمون في طب ألاطىان- 

 277 : املليمون في الصيدلت- 
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  2  053 :  اململربصون الداخليون 

 1  286 : املتربصون الداخليون في الطب- 

 391 : املتربصون الداخليون في طب ألاطىان- 

 376 : املتربصون الداخليون في الصيدلت- 
 

 : جسطيم الخطط الخاليت2021وباليظبت للمليمين،  يلترح بعىوان جصّسف 

ت بعىوان مىاظسة ديظمبر 2.200 -
ّ
 منها عدد مً الخطط يخّم جخصيصها لفائدة 2021 خط

 الهياكل الصحيت باملىاطم ذاث ألاولويت،

ت مليم في طب ألاطىان،45 -
ّ
  خط

ت مليم في الصيدلت80 -
ّ
 . خط
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 :2021الخحليل إلاجمالي لنفلاث املهّمت لسنت - 7

 :هفلـــــــــــــــــــــــــاث الخأجير- 1.7

 حعّهدا ودفعا 2021ضبطذ الاعخماداث املسّطمت لخغطيت هفلاث جأجير أعوان مهّمت الصّحت لظىت 

 . %9,4 أر بدسجيل وظبت جطّوز كدزها 2020 أ د في طىت 1  990 735 أ د ملابل 2  177 771ما كدزه 

 أ د، لخبلغ 239 405وجضاف ئلى هره إلاعخماداث املوازد الراجيت للمإّطظاث املسّطمت كدزها 

وجخوّشع هره الىفلاث خظب البرامج .  أ د2 417 176برلك جملت إلاعخماداث املسّطمت بلظم الخأجير 

 :ومصادز الخمويل على الىدو الخالي

 (بحساب ألالف دينار)                                                                                                                                                                                                                                       
  مصادر الخمويل                                                   

     البرامــــــــــــــــــج
 الجمـــــــــلت موارد ذاجيت موارد عامت للميزاهيت

 الرعايت الصحيت ألاساسيت
010  280 - 010  280 

 الخدماث الصحيت الاسدشفائيت
170  870 385  93 555  963 

 البحث والخدماث الاسدشفائيت الجامعيت
776  879 990  145 766  025  1 

 الليادة واملساهدة
815  147 30 845  147 

 2  417  176 239  405 2  177  771                         املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
 

 : هفلـــــــــــــــــــــــــاث الدسيير - 2.7

 أد 243 760 حعهدا ودفعا ما كدزه 2021ضبطذ الاعخماداث املسّطمت لىفلاث الدظيير لظىت 

 . %15,9، أر بدسجيل وظبت جطّوز كدزها 2020 أ د في طىت 210 390ملابل 

 أ د، لخبلغ 624 505وجضاف ئلى هره إلاعخماداث املوازد الراجيت للمإّطظاث املسّطمت كدزها 

 .  أ د868 265برلك جملت إلاعخماداث املسّطمت بلظم الدظيير 
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 :وجخوّشع هره الىفلاث خظب البرامج ومصادز الخمويل على الىدو الخالي

 (بحساب ألالف دينار)                                                                                                                                                                                                                              
  مصادر الخمويل                                                    

     البرامــــــــــــــــــج
 الجمـــــــــلت موارد ذاجيت موارد الدولت

 الرعايت الصحيت ألاساسيت
660  50 940  9 600  60 

 314  215 202  335 111  880 الخدماث الصحيت الاسدشفائيت

 473  250 409  330 63  920 البحث والخدماث الاسدشفائيت الجامعيت

 20  200 2  900 17  300 الليادة واملساهدة

 868  265 624  505 243  760                         املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

 

 : هفلـــــــــــــــــــــــــاث الخدخالث -  3.7

 أ د 48 469 حعهدا ودفعا ما كدزه 2021ضبطذ الاعخماداث املسّطمت لىفلاث الخدخالث لظىت 

 . %12,2، أر بدسجيل وظبت جطّوز كدزها 2020 أ د في طىت 43 205ملابل 

 أ د، لخبلغ برلك جملت 17 115وجضاف ئلى هره إلاعخماداث املوازد الراجيت للمإّطظاث وكدزها 

 . أ د65 584إلاعخماداث املسّطمت بلظم الخدخالث 

 : وجخوّشع هره الىفلاث خظب البرامج ومصادز الخمويل على الىدو الخالي

 (بحساب ألالف دينار)                                                                                                                                                                                                                               
     مصادر الخمويل                                               

     البرامــــــــــــــــــج
 الجمـــــــــلت موارد ذاجيت موارد عامت للميزاهيت

 الرعايت الصحيت ألاساسيت
479  28 - 479  28 

 8  500 4  675 3  825 الخدماث الصحيت الاسدشفائيت

 البحث والخدماث الاسدشفائيت الجامعيت
495  2 315  12 810  14 

 13  795 125 13  670 الليادة واملساهدة

 65  584 17  115 48  469                         املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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 : هفلـــــــــــــــــــــــــاث الاسدثمار -  4.7

 أ د دفعا 415 000 ما كدزه 2021ضبطذ الاعخماداث املسّطمت بعىوان هفلاث الاطدثماز لظىت 

 . حعهدا745  970و

 :وجخوّشع هره الىفلاث خظب البرامج ومصادز الخمويل على الىدو الخالي
 (بدظاب ألالف ديىاز)                                                                                                                                                                                                                              

 مصادر الخمويل
 

 البرامــــــــــــــــــج

 موارد الدولت
موارد اللروض الخارجيت 

املوظفت  
 الجمـــــــــلت

 دفع حعهد دفع حعهد دفع حعهد

 95  515 96  585 100 400 95  415 96  185 ايت الصحيت ألاساسيتـــالرع

الخدماث الصحيت 

 109  895 331  175 25  200 64  550 84  695 266  625 الاسدشفائيت

البحث والخدماث 

 70  940 152  710   200  750 70  740 151  960 الاسدشفائيت الجامعيت

 138  650 165  500 17  500 25  000 121  150 140  500 الليادة واملساهدة

 415  000 745  970 43  000 90  700 372  000 655  270                         املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

 

وجخوّشع هره الىفلاث وفلا . كما حشخمل هفلاث الاطدثماز على مشازيع مخواصلت وأخسر جديدة 

 : لهرا املعياز على الىدو الخالي

 (بدظاب ألالف ديىاز)                                                                                                                                                                                                                            
 مصادر الخمويل

 

 طبيعت املشروع

 موارد الدولت
موارد اللروض الخارجيت 

املوظفت  
 الجمـــــــــلت

 دفع حعهد دفع حعهد دفع حعهد

 254  405 393  145 43  000 90  700 211  405 302  445 مشاريع مخواصلت

352  825 مشــــــــــــــاريع جديدة   595  160 - - 825  352  595  160 

 415  000 745  970 43  000 90  700 372  000 655  270                                املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

 



  
  
  
  
  

الثانيمحور ال  
 نفقات المھمة حسب

 البرامج
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  ارغنيتج اصحيتج سنسيتج:ل البرنامج ألاّو ل

ل:جلديمج البرنامجألاإستب جيجيته-ل1

 بشهامجا فشغُا مىصغا بين بشهامج فشعي مدذر غلى املعخىي املشهضي 25ٌشخمل َزا البرهامج غلى 

م بلُادة خذماث الشغاًت الصحُت ألاظاظُت وبلُت البرامج الفشغُت املدذزت غلى املعخىي الجهىي 
ّ
ًخػل

 .جخخظ بالخذماث الصحُت ألاظاظُت

دخىي البرهامج الفشعي ألاٌو غلى وخذة غملُاجُت جلىم بلُادة خذماث الشغاًت ألاظاظُت غلى    ٍو

 :املعخىي الىؾني لخىفُز ألاوشؿت الخالُت

 الػالجاث ألاولُت، 

 الصحت إلاهجابُت والخىظُم الػائلي، 

 الىكاًت والخىفل باألمشاع. 

 :َزٍ ألاوشؿت مً خالٌ غّذة َُاول أَّمها وجلىم َزٍ الىخذة باإلششاف غلى اهجاص 

 املعاَمت في وغؼ وحعُير البرامج الىؾىُت باألظاط مهّمت جخىلى :لإد رةج ارغنيتج اصحيتج سنسيت

ت وللصحت ومخابػت جىفُزَا ُّ شاث الصح
ّ

جمؼ وجدلُل املػؿُاث  وجلُُم مشدودًت البرامج وجؿّىس املؤش

ت الخاّضت بالبرامج ُّ مخابػت الحالت الىبائُت وملاومت ألاوبئت والاظخػذاد ليل املعخجّذاث  والصح

 .واملخغّيراث

 تج اوسطجألاحمنيتج ملحيط ت والبُئُتالمٌػهذ لها مهّمت : إد رةجحفظجصحّو ُّ ً  وساكبت الصح يٍى
ّ
ج

 .الّخثلُف الطّحي والّخدعِغ وإلاخاؾت والخأؾير الفّني ووسظيلت املشاكبين الصحُين

 بج ملدرس يجألا لجناعي
ّو
وغؼ ووشش الىعي الطّحي في الىظـ املذسس ي  التي جخخظ أظاظا في إد رةج اط

ي ألامشاع والخىّفل بالحاالث للحّذ مً اهدشاس الػذوي في  وبشمجت ألاوشؿت الىكائُت وجلص ّ

 الىؾىُت املعاَمت في جىفُز ومخابػت البرامج واملجمىغاث ما كبل الّذساظُت واملذسظُت والجامػُت
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خيىن ول .  بشهامج فشعي جهىي ًمثل مخخلف الجهاث الصحُت24هما ًدخىي البرهامج غلى  ٍو

بشهامج فشعي مً املؤّظعاث الصحُت التي حػنى باهجاص وشاؽ الػالجاث ألاولُت غلى املعخىي الجهىي، 

 :وهي

 ت حششف غلى حعُير مشاهض الصحت :لاجناؼج اصحتج سنسيت مؤظعاث غمىمُت راث ضبغت إداٍس

جلىم مشاهض الصحت ألاظاظُت بالخذماث الصحُت راث الؿابؼ الىكائي . ألاظاظُت الخابػت لها

 .والػالجي وبالخثلُف الطحي

م بالفاغل الػمىمي املذسج بهزا البرهامج، فُخمثل فيوفي 
ّ
: ما ًخػل

 يو اج اووطيجالسرةجألا اػمر اج البررل ل مهام:ل ادّو
ّ
الػمل غلى الخػٍشف باملعائل ٌ أظاظا في جخمث

العياهُت وبالػالكت بين الىمى العياوي والىمى الاكخطادي والاجخماعي غلى ضػُذ ألاظشة واملجمىغت 

مخابػت إهجاص ألاَذاف  والنهىع باألظشة واملدافظت غلى جىاصنها وواللُام ببدىر ودساظاث في الغشع

شاث صّحت ألام و الىؾىُت في مُذان العُاظت الذًمغشافُت وظُاظت ألاظشة
ّ

املعاَمت في جدعين مؤش

ت فل خاّضت بالجهاث راث ألاولٍى
ّ
ت الىؾىُت للىشف املبىش غً إلاغاكت جألاوالؿ

ّ
املعاَمت في الخؿ

الىكاًت مً الػىف  ووافدت ألامشاع املىلىلت جيعُا وفيروط هلظ املىاغت املىدعبم ووالىكاًت منها

باب وااملىّجه غّذ املشأة
ّ

 .لصّحت إلاهجابُت والجيعُت لفائذة الش

 

ت ُّ ت ألاظاظ ُّ توجشجىض إظتراجُجُت املهّمت بخطىص بشهامج الشغاًت الصح ُّ :  غلى زالر مداوس سئِع

 فل
ّو
تج مجألا اط هوضجبصحّو تجإلارجنبيتجألا انّو  :مً خالٌ دغمج اصحّو

  ت لإلظهام في جخفُؼ جدلُم مؤششاث أسفؼ لصّحت ألامهاث والىلذان باملىاؾم راث ألاولٍى

 وعب وفُاث الشغؼ وألاّمهاث،

  ش الخذخالث املُذاهُت الععي هدى جللُظ الخفاوث بين الجهاث وداخل ول جهت غبر جؿٍى

م الفشق واملصّحاث املخىللت،  لخأمين خضمت دهُا مً خذماث الصحت إلاهجابُت غً ؾٍش

  املعاَمت في الخؿت الىؾىُت ملىاَظت الػىف غذ املشأة ووشش زلافت الخيافؤ بين الجيعين

 هػىطش مؤزش في مجاٌ الصحت إلاهجابُت،
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 ورلً مً خالٌ الترهيز غلى،اكنفحتج ار ضجغيبج اسنريتجألا ملسانت : 

   ت واملضمىت مً خالٌ دغم الخؿت الىؾىُت ض بشامج الىكاًت مً ألامشاع غير العاٍس حػٍض

 للنهىع بأهماؽ الػِش العلُم وميافدت غىامل إلاخخؿاس املدعببت في مثل َزٍ ألامشاع،

  ش لػىامل إلاخخؿاس وللمػاغفاث التي تهّذد
ّ
ي املبى دغم وجشظُخ آلُاث الدصخُظ والخلص ّ

ض ميّىهاث البرهامج الىؾني لشغاًت مشض ى  صّحت املشض ى املضمىين مً خالٌ مىاضلت حػٍض

 العىشي واسجفاع الذم،

  ت خماظُت جّم وغػها للغشع
ّ
 دغم الىكاًت مً ألامشاع العشؾاهُت وميافدتها غبر خؿ

جشجىض أظاظا غلى دغم الىكاًت مً ظشؾاوي الثذي وغىم الشخم وظشؾاهاث الجلذة 

 واللىلىن والدصخُظ املبىش للعشؾاهاث ألاهثر اهدشاسا غلى معخىي الخؿىؽ ألامامُت،

  النهىع بالصّحت الىفعُت مً خالٌ وغؼ خؿت غمل جخمدىس خٌى وظائل الدصخُظ 

ت للىكاًت  ُّ املبىش لالغؿشاباث وألاغشاع املخػللت باألمشاع الىفعُت ووغؼ إظتراجُجُت وؾى

 مً حػاؾي املخّذساث والعلىن إلادماوي،

  ت والنهىع ُّ شاث الصح
ّ
 الػىاًت بصحت املعّىين مً خالٌ جذغُم أوشؿت الىكاًت مً الخػى

 .بىمـ غِش ظلُم ًػمً الاظخلاللُت للمعً

 يجألا اوكنيتجانج ار ضج اسنريت  : غبر ملحنفظتجغلىج انج اصحّو

   ش آلُاث الُلظت ض وجذغُم البرامج الىؾىُت راث الؿابؼ الىكائي مً خالٌ جؿٍى حػٍض

الصحُت وإسظاء اللذساث الىفُلت بمىاجهت مخاؾش ألامشاع الجذًذة وألاوبئت املعخجّذة 

ي والجهىي واملشهضي،
ّ
ت أوشؿت الترّضذ غلى الطػُذ املدل  وجأمين اظخمشاٍس

  ت الهىاء ُّ  جىثُف الجهىد لػمان العالمت الصحُت للمىاد املعخػملت غىذ إلاوعان وهىغ

 واملدُـ بطفت غامت،

  ت لػالج التهاب الىبذ الفيروس ي مً هىع للمشض ى الزًً ال ًخمّخػىن " ج" جىفير أدٍو

ت والبُىلىجُت، ٍش ت والزًً ٌعخجُبىن للششوؽ العٍش ُّ  بالخغؿُت الصح

  وجللُذ ألاشخاص " ب"إهجاص مسح وؾني ملػشفت وعبت خذور التهاب الىبذ مً هىع

 .املخالؿين لحاملُه الزًً أظفش غنهم املسح
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 خاسؾت بشهامج الشغاًت الصحُت ألاظاظُت: 2سظم بُاوي غذد 
ل ا
و
واي

ج اػم ا
و
غ 

 افن
ل  
و
ست

 مل
ل

ل  ملر سر

ت تج سنسيّو بررنامج ارغنيتج اصحيّو

 اػ  نثج ألاايت:لبررنامجفر يج  

كيندةج دانثج ارغنيتج اصحيتج سنسيت:ل بررنامجفر يج

 اديو اج اووطيجالسرةجألا اػمر اج البررل

لل
ل  
و
ست

 مل
ل

ل ر
و
ج 

 ل

ألاحدةجدغمجبررنامج ارغنيتج اصحيتج سنسيت:لغم ينجيتألاحدةج

ا سسنثجغموايت:لغم ينجيتألاحدةج

ل
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الرعایة الصحیة األساسیة 

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج   الرعایة الصحیة األساسیة لسنة 

البرنامج

306 395 العالجات االولیة

46 869 الصحة اإلنجابیة والتنظیم العائلي

101 400 الوقایة والتكفل باألمراض

454 664  المجموع :
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:لأد ءج البرنام-ل2

ل إؾاس أداء البرهامج في ما ًلي
ّ
 :ًخمث

رجا شر ثج د ءل-ل1.2 ل: هد فجالاستب جيجيتجا لبرنامجألاجطوّو

 :ًشجىض بشهامج الشغاًت الصحُت ألاظاظُت غلى َذفين اظتراجُجُين ًخمثالن في

 ًىذسج َزا الهذف في إؾاس جذغُم ألاوشؿت الىكائُت وجأمين : انهوضجبصحتج مجألا اطفل 

ش وعبت مشاكبت الحمل بخمغ غُاداث أزىاء . خذماث الصحت إلاهجابُت
ّ

وكذ جّم اغخماد مؤش

وكذ خّذدث اللُمت . الحمل باغخباٍس ٌػّذ أخذ الػماهاث للحّذ مً وفُاث ألامّهاث

املعتهذفت للمؤشش بما ًخلاسب مؼ مػّذٌ الخلذًشاث الػاملُت وبما ٌػىغ ألاَذاف املشظىمت 

 في الاظتراجُجُت الىؾىُت 

 ل ألامشاع املضمىت مدىسا أظاظُا في :اكنفحتج ار ضجغيبج اسنريتجألا اتكفلجبهن
ّ
 جمث

جىجهاث مهمت الصحت باغخباس اوػياظها العلبي غلى صحت املىاؾً مً جهت والخيلفت 

ش وعبت مشض ى العىشي . الباَظت التي جخدّملها املجمىغت الىؾىُت
ّ

وكذ جّم اغخماد مؤش

واسجفاع غغـ الذم الزًً جّم اهدشافهم في ؾىس املػاغفاث هظشا للمجهىداث املبزولت في 

ش لػىامل الاخخؿاس وللمػاغفاث التي تهّذد 
ّ
ي املبى دغم وجشظُخ آلُاث الدصخُظ والخلص ّ

ض الىكاًت مً الخػىشاث  ذ إلاخاؾت باملشض ى وحػٍض صّحت املشض ى املضمىين مً خالٌ مٍض

ت ت الػشوٍس ت، ورلً غبر جذغُم الخثلُف الطحي وجىفير الخالكُذ وألادٍو ُّ  . الصح

ل هد ف

لإلاستب جيجيت

 ثجكيسجأد ءجا شر

ل ا دف
 اـوحدةج

لقجملإرجنز ث

ل2020

لجلدير ث

ل2023ل2022ل2021ل2019ل2018ل2017

:ل1 ا دفج

 انهوضجبصحتج

 مجألا اــطفلج

وعبت مشاكبت : 1.1املؤشش 

الحمل بخمغ غُاداث 

 .أزىاء الحمل

 95 94 93 92 88 34,5 50وعبت 

:ل2 ا دفج

اكنفحتج ار ضج

غيبج اسنريتج

لجبهنج
ّو
ألا اتكف

وعبت مشض ى : 1.2املؤشش 

العىشي واسجفاع غغـ 

الزًً جّم الجذد الذم 

اهدشافهم في ؾىس 

. املػاغفاث

 8 8,5 8,7 9 12 12 12وعبت 
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ل:أنبطتج البرنامل-ل2.2
                                                                                                                                                                                                

ل هد ف

لالاستب جيجيت
  نبطت  اتد  ث مل شر ثج

ل:1 ا دفج

 انهوضجبصحتج

ل مجألا اــطفل

وعبت : 1.1املؤشش 

مشاكبت الحمل 

بخمغ غُاداث 

 .أزىاء الحمل

 جدعين مهاساث مهىيي الصحت للػىاًت بالحمل، -

إلاششاف واملخابػت املُذاهُت وجدُين مىظىمت جمؼ -

 املػلىماث،

ت والذغم اللىجعتي وجدُين مىظىمت -  دغم املىاسد البشٍش

 جمؼ املػلىماث والخلُُم،

 البرهامج الىؾني للخللُذ،- 

جىفُز بشامج وؾىُت لعالمت ألام والىلُذ والىكاًت في فترة ما - 

ا  .كبل الىالدة وإزَش

الػالجاث - 

ت ُّ  ألاول

الصّحت - 

 إلاهجابُت

ل:2 ا دفج

اكنفحتج ار ضج

غيبج اسنريتج

لجبهن
ّو
لألا اتكف

وعبت : 1.2املؤشش 

مشض ى العىشي 

واسجفاع غغـ 

الذم الزًً جّم 

اهدشافهم في ؾىس 

. املػاغفاث

ت والىظائل الالصمت ملشاكبت ألامشاع املضمىت -  جىفير ألادٍو

 وجلص ي املػاغفاث الىاججت غنها،

ي للىشف -  ت لللُام بدمالث الخلص ّ جىفير الىظائل الػشوٍس

ش للعىشي وغغـ الذم كبل خلٌى املػاغفاث،
ّ
 املبى

إكخىاء وخذاث مخىللت ووظائل هلل لللُام بدمالث - 

ب الخذماث للمىاؾً،  الخلص ي وجلٍش

ين املشهضي والجهىي بىظائل هلل -  جضوٍذ املعخٍى

ً ألاغىان اساث مُذاهُت وجيٍى  .جذًذة لللُام بٍض

الىكاًت - 

والخىّفل 

 باألمشاع

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 :رفلنثج البرنام-ل3

 أد                     464 604 في خــــــــــــــــــــــــــــذود 2021جلـــــــــّذس هفلـــــــــــــاث بشهــــــــــــــــــــامج الشغاًــــــــــــــــت الصحُت ألاظـــــــــــــــــاظـــُت لــــــــــــعىت 

ا 2020 أد في ظىت 436 450ملابل   :وجخىّصع هما ًلي. % 6,4، أي ما ًمثل وعبت جؿىس كذَس

 (بحسنبج افجديننر)لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل كسنم
اصندرج

ل اتمويل

ل رجنز ث

ل2019

لقجم

ل2020

لجلدير ث

ل2021
ل افنرقل

ل انسبت

(%) ل

رفلنثج

ل اتأ يب

 -3.2 -9  275 280  010 289  285 212  558 مىاسد الذولت

  - - - - م ر م ع

ل-3.2ل-9لل275ل280لل010ل289لل285ل212لل558ل م تج السم

رفلنثج

ل اتسييب

 8.7 4  065 50  660 46  595 47  150 مىاسد الذولت

 -1.0 -100 9  940 10  040 9  600 م ر م ع

ل7.0ل3لل965ل60لل600ل56لل635ل56لل750ل م تج السم

رفلنثج

ل اتد  ث

 7.8 2  074 28  479 26  405 16  340 مىاسد الذولت

 - - - - - م ر م ع

ل7.8ل2لل074ل28لل479ل26لل405ل16لل340ل م تج السم

رفلنثج

 الاستثمنر

 49.0 31  390 95  515 64  125 59  435 مىاسد الذولت

 - - - - - م ر م ع

ل49.0ل31لل390ل95لل515ل64لل125ل59لل435ل م تج السم

بليتج

ل انفلنث

 - - - --  مىاسد الذولت

 - - - --  م ر م ع

 - - - -- ل م تج السم

لجج ملجمـــــــــــــــــوع

 6.6 28  254 454  664 426  410 335  483 مىاسد الذولت

 -1.0 -100 9  940 10  040 9  600 م ر م ع

ل6.4ل28لل154ل464لل604ل436لل450ل345لل083ل م تج كسنم
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

40 010 00050 660 00028 479 00095 515 000214 664 000 قیادة خدمات الرعایة الصحیة األساسیة1

39 206 00039 206 000 الخدمات الصحیة األساسیة بتونس2

8 970 0008 970 000 الخدمات الصحیة األساسیة بأریانة3

18 918 00018 918 000 الخدمات الصحیة األساسیة ببن عروس4

9 090 0009 090 000 الخدمات الصحیة األساسیة بمنوبة5

7 425 0007 425 000 الخدمات الصحیة األساسیة ببنزرت6

6 758 0006 758 000 الخدمات الصحیة األساسیة بنابل7

4 520 0004 520 000 الخدمات الصحیة األساسیة بباجة8

5 256 0005 256 000 الخدمات الصحیة األساسیة بزغوان9

5 853 0005 853 000 Aالخدمات الصحیة األساسیة بالكاف
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4 866 0004 866 000 Bالخدمات الصحیة األساسیة بسلیانة

9 201 0009 201 000 Cالخدمات الصحیة األساسیة بالقیروان

11 425 00011 425 000 Dالخدمات الصحیة األساسیة بالقصرین

13 480 00013 480 000 Eالخدمات الصحیة األساسیة بقفصة

8 452 0008 452 000 Fالخدمات الصحیة األساسیة بسیدي بوزید

28 381 00028 381 000 Gالخدمات الصحیة األساسیة بصفاقس

3 933 0003 933 000 Hالخدمات الصحیة األساسیة بالمهدیة

3 514 0003 514 000 Iالخدمات الصحیة األساسیة بالمنستیر

7 481 0007 481 000 Jالخدمات الصحیة األساسیة بقابس

7 358 0007 358 000 Kالخدمات الصحیة األساسیة بمدنین

9 438 0009 438 000 Lالخدمات الصحیة األساسیة بتطاوین

4 453 0004 453 000 Mالخدمات الصحیة األساسیة بتوزر

4 823 0004 823 000 Nالخدمات الصحیة األساسیة بقبلي

11 223 00011 223 000 Oالخدمات الصحیة األساسیة بسوسة
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5 976 0005 976 000 Pالخدمات الصحیة األساسیة بجندوبة

280 010 00050 660 00028 479 00095 515 000454 664 000 1جمـــلة البرنامج
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 :رفلنثج اتأ يبل-ل1.3

ت  ُّ جبلغ الاغخماداث املشّظمت لخغؿُت هفلاث الخأجير حػهذا ودفػا ألغىان بشهامج الشغاًت الصح

، أي ما بدسجُل هلظ 2020 أ د في ظىت 289 285 أ د ملابل 280 010 ما كذٍس 2021ألاظاظُت لعىت 

 . - %3,2في الىفلاث بيعبت 

 :وجخىّصع َزٍ الاغخماداث غلى البرامج الفشغُت غلى الىدى الخالي
 (بحسنبج افجديننر)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل البرنامج افر ي
 رجنز ثج

ل2019

لقجم

ل2020

جلدير ثج

ل2021
ل انسبتل افنرقل

كُادة خذماث الشغاًت الصحُت 

 5,3 2  010 40  010 38  000 33  531 ألاظاظُت

ت    -4,5  -11  285 240  000 251  285 179  027 الخذماث الصحُت ألاظاظُت الجهٍى

للل-3,2للل-9لل275ل280لل010ل289لل285ل212لل558لجججج ملجموع
  

وججذس إلاشاسة إلى أّن هفلاث جأجير ألاغىان الخابػين لهزا البرهامج ًخم جدمُلها ولُا غلى املىاسد 

 .الػاّمت مليزاهُت الذولت

شخمل املبلغ الجملي الغخماداث الخأجير لهزا البرهامج غلى  :َو

 باليعبت للمهمت: 

      أ د58 414ل: ألاجش ألاظاس ي والخذسج                       - 

   أ د127 744ل: املىذ الخطىضُت اللاسة - 

ت-  ُّ        أ د4 150ل: ألاغىان املخػاكذون والزًً ٌشغلىن خؿـ وكخ

ل- 
ّ
     أ د42 335ل: املعاَماث املدمىلت غلى املشغ

       أ د7 357ل: مىذ أخشي - 

تج                                                                                                  لججأجد240ل000ل=للللل1 م تجفرغيّو
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 باليعبت للمؤظعاث الػمىمُت: 

تلمىذ جأجير املؤظعاث الػمىمُت الخاغػت-ل ُّ          أد2 010ل:لملجلت املداظبت الػمىم

م أظاظا باملىذ املعىذة لفائذة 
ّ
 مجمؼ للصحت ألاظاظُت 28وجخػل

املىذ الخطىضُت املخغيرة، )ورلً لخالص بػؼ املىذ الخطىضُت 

 (...العاغاث إلاغافُت والػمل اللُلي،

لل

ت غير الخاغػت ملجلت-ل ُّ      أ د38 000ل:للاملداظبت الػمىمُتلمىذ جأجير املؤظعاث الػمىم

وجخّظ هفلاث جأجير ألاغىان الػاملين بالذًىان الىؾني لألظشة ل

 والػمشان البششي 
لل

تج لجججأجد40ل010ل=للللل2 م تجفرغيّو

لججأجد280ل010ل=ل م تج البرنامجججج                                                                                                  

 

ب غً 
ّ
وجأخز اغخماداث الخأجير الخاّضت بهزا البرهامج بػين الاغخباس الاوػياط املالي املترج

 :إلاجشاءاث الخالُت

       أد2  160ل: ( خؿت39 )2020اهخذاباث اظخثىائُت خالٌ ظىت  -

      أ د9 360ل: الترفُؼ في مىذ خطىضُت لبػؼ ألاظالن والشجب  -

 أد  - 20  795ل: حػذًالث خعب الحاجت -

 

ظ فيهم ببرهامج الشغاًــت الصحُـــــت ألاظاظُـــت إلى مىفى          
ّ
بلغ الػذد الجملي لألغىان املشخ ٍو

 : غىها مىّصغين غلى البرامج الفشغُت غلى الىدى الخالي10 450: 2021ظىت 

م بلُادة خذماث الشغاًت الصحُت ألاظاظُت1 426-  
ّ
.  غىها ًيخمىن للبرهامج الفشعي املخػل

ً بالذًىان الىؾني لألظشة والػمشان البششي باغخباٍس فاغل  مثلىن أظاظا ألاغىان املباشٍش ٍو

خىّصغىن بين إؾاساث بيعبت . غمىمي جابؼ للبرهامج الفشعي املزوىس   وأغىان املعاهذة أو %16ٍو

 . %42 وأغىان الخىفُز  بيعبت  %42الدعُير بيعبت 
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 بشهامج فشعي املخػللت بالخذماث الصحُت ألاظاظُت 24 غىها ٌػملىن غمً الـ 9 024- 

خىّصغىن بين إؾاس ؾبي بيعبت . والزًً ًباششون أغمالهم أظاظا بمجامؼ الصّحت ألاظاظُت ٍو

 .%17 والػملت بيعبت %10 وإؾاس إداسي وفّني بيعبت %59 وإؾاس شبه ؾبي بيعبت 14%

 :رفلنثج اتسييبل-ل2.3

جبلغ الاغخماداث املشظمت بػىىان هفلاث الدعُير حػهذا ودفػا باليعبت لبرهامج الشغاًت الصحُت 

ت لعىت  ُّ ، أي ما ًمثل وعبت جؿّىس  2020 أ د في ظىت 46 595 أ د ملابل 50 660 ما كذٍس 2021ألاظاظ

ا  ت هما ًلي.  %8,7كذَس ُّ  : وجخىّصع الاغخماداث خعب البرامج الفشغ

 (بحسنبج افجديننر)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل البرنامج افر ي
 رجنز ثج

ل2019

لقجم

ل2020

جلدير ثج

ل2021
ل انسبتل افنرقل

 8,7 4  065 50  660 46  595 47  150 كُادة خذماث الشغاًت الصحُت ألاظاظُت

ت   - - - - - الخذماث الصحُت ألاظاظُت الجهٍى

ل8,7ل4لل065ل50لل660ل46لل595ل47لل150لجججج ملجموع

ػضي َزا الخؿّىس املسّجل في اغخماداث الدعُير املشّظمت بهزا البرهامج بػىىان ظىت   إلى 2021َو

الترفُؼ في مىدت الذولت املعىذة لفائذة مجامؼ الصحت ألاظاظُت والذًىان الىؾني لألظشة والػمشان 

 . البششي 

 :َزا، باإلغافت إلى املىاسد الزاجُت للمؤّظعاث الخابػت للبرهامج والتي جخىّصع غلى الىدى الخالي

 (بحسنبج افجديننر)لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل البرنامج افر ي
قجم ل

ل2020

لجلدير ث

ل2021
ل انسبتل افنرقل

 - - - - كُادة خذماث الشغاًت الصحُت ألاظاظُت

ت     -1,0  -100 9  940 10  040 الخذماث الصحُت ألاظاظُت الجهٍى

للل-1,0لل-100ل9لل940ل10لل040لجججج ملجموع
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 :هما جخىّصع َزٍ الاغخماداث خعب ؾبُػت الهُيل غلى الىدى الخالي

مىذ بػىىان الدعُير للمؤظعاث الػمىمُت الخاغػت ملجلت املداظبت -ل

ت ُّ لالػمىم
ل

ل:

ل

لججججأجد43ل485

م أظاظا باملىذ املعىذة لفائذة 
ّ
 مجمػا للصحت ألاظاظُت 28وجخػل

لت بدعُير املطالح 
ّ
ت، اظتهالن )ورلً لخغؿُت الىفلاث املخػل ألاهٍش

ت واملعخلضماث الؿبُت،  . (...املاء والىهشباء والغاص، ششاء ألادٍو

 أ د بػىىان املىاسد الزاجُت، لُبلغ 9 440وجػاف إليها مبلغا كذٍس 

 . أ د52 925بزلً جملت الىفلاث 

لل

مىذ بػىىان الدعُير للمؤظعاث الػمىمُت غير الخاغػت ملجلت املداظبت -ل

ت ُّ لججججججأجد7ل175ل:لالػمىم

وجخّظ هفلاث حعُير مطالح الذًىان الىؾني لألظشة والػمشان 

 أ د بػىىان املىاسد 500وجػاف إلى َزٍ املىدت مبلغا كذٍس . البششي 

 . أ د7 675الزاجُت وبزلً جبلغ جملت هفلاث الذًىان بهزا البىذ 

لل

 :رفلنثج اتد  ثل-ل3.3

ت لعىت  ُّ                                   2021جبلغ هفلاث الخذخالث حػهذا ودفػا لفائذة بشهامج الشغاًت الصحُت ألاظاظ

ا 2020 أ د في ظىت 26 405 أ د ملابل 28 479ما كذٍس  وجخىّصع .  %7,8، أي ما ًمثل وعبت جؿّىس كذَس

ت هما ًلي ُّ  : الاغخماداث خعب البرامج الفشغ

 (بحسنبج افجديننر)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل البرنامج افر ي
 رجنز ثج

ل2019

لقجم

ل2020

جلدير ثج

ل2021
ل انسبتل افنرقل

 7,8 2  074 28  479 26  405 16  340 كُادة خذماث الشغاًت الصحُت ألاظاظُت

ت   - - - - - الخذماث الصحُت ألاظاظُت الجهٍى

ل7,8ل2لل074ل28لل479ل26لل405ل16لل340لجججج ملجموع

فّعش َزا الخؿىس أظاظا بترظُم اغخماداث لفائذة البرهامجين الخطىضُين املخػللان بملاومت     ٍو

ا   .2020 أ د  في ظىت 21 000 أ د ملابل 24 800ألامشاع املضمىت والىبذ الفيروس ي كذَس
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 :رفلنثجالاستثمنرل-ل4.3

 أ د 96 585 في خذود 2021لبرهامج الشغاًت الصحُت ألاظاظُت لعىت لغبؿذ هفلاث الاظدثماس

. % 49، أي ما ًمثل وعبت جؿّىس جىاَض 2020 أ د دفػا ظىت 64 125 أ د دفػا ملابل 95 515حػهذا و 

ل:وجخىّصع َزٍ الىفلاث غلى الىدى الخالي

 (بحسنبج افجديننر)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل البرنامج افر ي
ل2019

لقجم

ل2020

جلدير ثج

ل2021
ل انسبتل افنرقل

 49,0 31  390 95  515 64  125 59  435 كُادة خذماث الشغاًت الصحُت ألاظاظُت

ت   - - - - - الخذماث الصحُت ألاظاظُت الجهٍى

ل49,0ل31لل390ل95لل515ل64لل125ل59لل435لجججج ملجموع

 

 :وهما ًمىً جىصَػها غلى الىدى الخالي
 (بحسنبج افجديننر)لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل البرنامج افر ي

ل لجم ــــتلابنريؼج ديدةلابنريؼجبصددجإلارجنز

او ردج

غناتج

لا ميز ريت

او ردج

كرألاضج

 نر يتج

لاوظفت

او ردج

لأ ر ل

او ردج

غناتج

لا ميز ريت

او ردج

كرألاضج

 نر يتج

لاوظفت

او ردج

لأ ر ل

او ردج

غناتج

لا ميز ريت

او ردج

كرألاضج

 نر يتج

لاوظفت

او ردج

لأ ر ل

كُادة خذماث الشغاًت 

 5  000 100 90  415 - - 39  520 5  000 100 50  895 الصحُت ألاظاظُت

الخذماث الصحُت 

ت   - - - - - - - - - ألاظاظُت الجهٍى

ل5لل000ل100ل90لل415ل-ل-ل39لل520ل5لل000ل100ل50لل895لجججج ملجموع

 

 

 

 

 رجنز ثج



41 
 

 : غلى الىدى الخالي2021وكذ جؿّىسث اغخماداث الخػهذ والذفؼ لعىت 
 (بحسنبج افجديننر)لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل البرنامج افر ي

لجطورجالاغتمند ثل2021جلدير ثجل2020قجمجل2019إرجنز ثج

 غتمند ثج

ل اتػ د

 غتمند ثج

ل ادفؼ

 غتمند ثج

ل اتػ د

 غتمند ثج

ل ادفؼ

 غتمند ثج

ل اتػ د

 غتمند ثج

ل ادفؼ

 غتمند ثج

ل اتػ د

 غتمند ثج

ل ادفؼ

ؼ بطذد  مشاَس

 17  052  -17  588 55  995 22  260 38  943 39  848 34  318 - إلاهجاص

ؼ جذًذة  14  338  -  750 39  520 74  325 25  182 75  075 25  117 63  965 مشاَس

ل31لل390ل-18لل338ل95لل515ل96لل585ل64لل125ل114لل923ل59لل435ل63لل965لجج ملجموع

ؼ املذسجت بهزا البرهامج في ما ًلي ل أَّم املشاَس
ّ
 :وجخمث

ت وأَّمها- ل البرامج العىٍى  :   مىاضلت دغم الؿب الىكائي غبر جمٍى

 ،بشهامج الخللُذ 

 ،البرهامج الىؾني للؿب املذسس ي والجامعي 

 ،بشهامج خفظ الصحت وخماًت املدُـ 

  العُذا"خملت ملاومت مشع هلظ املىاغت املىدعبت"، 

 ،البرهامج الىؾني مليافدت التهاب الىبذ الفيروس ي 

 ،ت  الللاح غّذ جشزىمت امليّىساث الشئٍى

 لل.  خملت ملاومت داء اليلب
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 الخدمات الصحية الاستشفائية:  الثانيالبرهامج 

 :ثلديم البرهامج وإستراثيجيته -1

 بسهامج فسعي منها بسهامج فسعي يخػلق بقيادة الخدماث الصحيت 25يشخمل هرا البرهامج غلى 

 . الاطدشفائيت، أّما بقيت البرامج الفسغيت فخخخص بالخدماث الصحيت الاطدشفائيت الجهىيت واملحليت

ى قيادة الخدماث الصحيت الاطدشفائيت التي 
ّ
ويخضّمً البرهامج الفسعي ألاّوى وحدة غملياجيت جخىل

وجخمثل أوشطت هرا البرهامج الفسعي في خدماث طب الاخخصاص . جقّدمها املظدشفياث املحليت والجهىيت

 .وخدماث طبيت غامت

ق بالخدماث الصحيت الاطدشفائيت 24 أّما بخصىص البرامج الفسغيت ألاخسي وغددها 
ّ
 فهي جخػل

ويػهد ئهجاش ألاوشطت املسجبطت بهل بسهامج فسعي وحدة غملياجيت حظمى مإطظاث . الجهىيت واملحليت

 :غمىميت واملخمثلت في

جمثل املظدشفياث املحليت الخط ألاوى في املىظىمت الاطدشفائيت : املستشفيات املحلية -

ملسالص الصّحت  املػهىدة  غلى املهام غالوةجخىلى  و. مظدشفى محلي110 غددها حاليا والبالغالػمىميت 

س .القيام بخدماث الطب الػام وطب الخىليد وإلاطػافاث إلاطخعجاليتألاطاطيت 
ّ
 أطّسة بها وجخىف

 اخخصاص جسابي غلى لهايهىن  و.طبيػت وحجم وشاطهامؼ ئطدشفائيت ومػّداث للدشخيص مخالئمت 

. مظخىي مػخمديت أو غّدة مػخمدياث

 غددها والبالغجمثل الخط الثاوي في املىظىمت الاطدشفائيت الػمىميت  :املستشفيات الجهىية-  

املهام املىمىلت للمظدشفياث املحليت فضال غً جقىم املظدشفياث الجهىيت و.  مظدشفى حهىو 35حاليا 

س .ومسالص الصحت ألاطاطيت باإلطػافاث الطبيت والجساحيت املخخصصت
ّ
 أطّسة ئطدشفائيت بها وجخىف

اخخصاص جسابي حهىو غلى مظخىي ها يهىن ى و.طبيػت وحجم وشاطهامؼ ومػداث للدشخيص مخالئمت 

. واليت أو غدة مػخمدياث وبصفت اطخثىائيت يمنً ملظدشفى حهىو أن يغطي مػخمديت واحدة
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ت الػمل حىى املحاوز إلاطتراجيجيت الخاليت
ّ
 :وجسجنص خط

  ًفسصجيظحر والجهىيت ومظخىي حىدة وفاغليت الخدماث الاطدشفائيت املحليتالسفؼ م  

  مً خالى دغم طب الاخخصاص بها،  ئليها مً طسف مل املىاطىحن الػادىالىفاذ

  جدغيم ممازطاث الحىلمت بما يظاهم في جطىيس ألاداء وجطىيس فاغلّيت الخدماث

الاطدشفائيت الجهىيت مً خالى حىطبت مىظىمت الخصّسف في ألادويت واغخماد الىصفت 

 .الطبيت الاطميت اليىميت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 :خازطت بسهامج الخدماث الصحيت الاطدشفائيت : 3زطم بياوي غدد 
 

  
 
  

ي امل
ى

ست
امل

ة  الاستشفائية  هامج الخدمات الصحي 

واملحلية  الجهىيةالخدمات الصحية  ستشفائية :   هامج        

الاستشفائيةكيا   الخدمات الصحية :    هامج      

  
ي 

ى
ست

امل
  

ى
جه

ال

الاستشفائيةو د    م   هامج الخدمات الصحية :   لياثيةو د  

م سسات   ىمية:   لياثيةو د  
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الخدمات الصحیة اإلستشفائیة 

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج   الخدمات الصحیة اإلستشفائیة لسنة 

البرنامج

572 082 خدمات طب االختصاص

523 688 خدمات طبیة عامة

1 095 770  المجموع :
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: أ اء البرهامج- 2

ل ئطاز أداء البرهامج في ما يلي
ّ
 :يخمث

ر م ش ات ألا اء - 1.2  :ألاهداف الاسترثيجية للبرهامج وثطى 

 :يسجنص بسهامج الخدماث الصحيت الاطدشفائيت غلى هدفحن اطتراجيجيحن، وهما

 يىدزج هرا الهدف في ئطاز الخىحهاث :ثل يب الخدمات الصحية وثحسين جى تها 

وقد جّم . الاطتراجيجيت الػاّمت والتي جقخض ي دغم الجهاث ذاث ألاولىيت بأطباء الاخخصاص

س وظبت حغطيت حاحياث الجهاث ذاث ألاولىيت بأطباء الاخخصاص في 
ّ

اغخماد مإش

وقد حّددث القيمت املظتهدفت للمإشس بما يػنع ألاهداف . الاخخصاصاث الضسوزيت

 . املسطىمت في الاطتراجيجيت القطاغيت

 يىدزج هرا الهدف في ئطاز  :ثطىي  هجا ة الخدمات الاستشفائية املحلية والجهىية 

إلاشهالياث الػديدة التي حشهى منها املظدشفياث الجهىيت واملحلّيت وخاّصت جلو املخػلقت 

بالعجص في محزاهّيت الخصّسف وغدم جالؤم املىازد مؼ حاحياث املسض ى واملساحػحن ومقخضياث 

جأمحن حىدة وطالمت الخدماث، مّما يقخض ي الػمل غلى السفؼ مً هجاغت اطخػماى املىازد 

 .املخاحت

 ألاهداف

  ستراثيجية

ات كيس أ اء م ش 

 الهدف
الـى د  

 ق م إهجازات

2020 

 ثلدي ات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

: 1الهدف 
تقريب 

الخدمات 
الصحية 
وتحسين 

 جودتها

حغطيت وظبت : 1.1املإشس 

حاحياث الجهاث ذاث 

ألاولىيت يأطباء 

الاخخصاص في 

 الاخخصاصاث الضسوزيت

 97 96 95 92 90 80 67وظبت 

: 2الهدف 
 فاعليةتطوير 

الخدمات 
االستشفائية 

 المحلية
 والجهوية

ألاقظام وظبت : 1.2املإشس 

الاطدشفائيت املظخغلت 

ملىظىمت الىصفت الطبيت 

الاطميت السقميت اليىميت 

مً بحن ألاقظام 

 املظتهدفت

 44,1 29,4 14,7 - - - -وظبت 



47 
 

 :أوشطة البرهامج  - 2.2

 ألاهداف

 الاستراثيجية
التدخالتامل ش ات   ألاوشطة 

: 1الهدف 

تقريب الخدمات 

الصحية 

 وتحسين جودتها

حغطيت وظبت : 1.1املإشس 

حاحياث الجهاث ذاث 

ألاولىيت يأطباء الاخخصاص 

 في الاخخصاصاث الضسوزيت

ت املظدشفياث املػىيت - 
ّ
حػميم الدغم غلى ماف

 بالبرهامج،

 .ججهحز وتهيئت املإطظاث- 

خدماث طب - 

 الاخخصاص

: 2الهدف 

 فاعليةتطوير 

الخدمات 

االستشفائية 

 المحلية

 والجهوية

ألاقظام وظبت : 1.2املإشس 

الاطدشفائيت املظخغلت 

ملىظىمت الىصفت الطبيت 

الاطميت السقميت اليىميت مً 

 بحن ألاقظام املظتهدفت

جهىيً فسيق غمل لقيادة مساحل جسلحز -  

 الىصفت الطبيت الاطميت اليىميت،

القيام بالصيازاث امليداهيت لألقظام التي طيخّم - 

 ،2020جصويدها بالخجهحزاث مىفى طىت 

اخخياز ألاقظام ألالثر حاهصيت الطخنماى - 

جصويدها بالخجهحزاث الالشمت الغخماد الىصفت 

حاوياث أو خصائً )الطبيت الاطميت اليىميت 

 ،(مصفحت

اغخماد دليل ئحساءاث مفّصل ليخم بػد ذلو - 

 .حػميمه غلى بقيت املظدشفياث

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 :هفلات البرهامج-  3

 أ د مقابل 1 396 165 في حدود 2021جقّدز هفقاث بسهامج الخدماث الصحيت الاطدشفائيت لظىت 

 :وجخىّشع لما يلي. %12,2، أو ما يمثل وظبت جطىز قدزها 2020 أ د في طىت 1 243 848

 ( حساب ألالف  يىار)                                                                                                                                                                                                                               

 ألاكسام
مصا ر 

 الت ىيل

 اهجازات

2019 

 ق م

 2020 

 ثلدي ات

2021 
 الفارق 

 اليسبة

(%) 

هفلات 

 التأجير

 8.5 67  919 870  170 802  251 664  923 مىازد الدولت

 6.0 5  285 93  385 88  100 82  550 م ذ م ع

 8.2 73  204 963  555 890  351 747  473 ج لة اللسم

هفلات 

 التسيير

 21.2 19  598 111  880 92  282 69  290 مىازد الدولت

 2.0 3  985 202  335 198  350 197  785 م ذ م ع

 8.1 23  583 314  215 290  632 267  075 ج لة اللسم

هفلات 

 التدخالت

 2.5 95 3  825 3  730 - مىازد الدولت

 -2.3  -110 4  675 4  785 - م ذ م ع

  -0.2  -15 8  500 8  515 - ج لة اللسم

هفلات 

 الاستث ار

 102.2 55  545 109  895   54  350 65  630 مىازد الدولت

 - - - -  م ذ م ع

 102.2 55  545 109  895   54  350 65  630 ج لة اللسم

 لية 

 الىفلات

 - - - - - مىازد الدولت

 - - - - - م ذ م ع

 - - - - - ج لة اللسم

   املج ـــــــــــــــــىع

 15.0 143  157 1  095  770 952  613 799  843 مىازد الدولت

 3.1 9  160 300  395 291  235 280  335 م ذ م ع

 12.2 152  317 1  396  165 1  243  848 1  080  178 ج لة ألاكسام
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

15 170 000111 880 0003 825 000109 895 000240 770 000 قیادة الخدمات الصحیة االستشفائیة1

5 532 0005 532 000 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بتونس2

22 738 00022 738 000 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بأریانة3

13 528 00013 528 000 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة ببن عروس4

8 502 0008 502 000 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بمنوبة5

58 654 00058 654 000 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة ببنزرت6

63 268 00063 268 000 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بنابل7

39 095 00039 095 000 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بباجة8

19 550 00019 550 000 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بزغوان9

39 714 00039 714 000 Aالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بالكاف
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33 228 00033 228 000 Bالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بسلیانة

55 552 00055 552 000 Cالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بالقیروان

48 720 00048 720 000 Dالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بالقصرین

55 149 00055 149 000 Eالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بقفصة

42 271 00042 271 000 Fالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بسیدي بوزید

30 603 00030 603 000 Gالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بصفاقس

30 833 00030 833 000 Hالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بالمهدیة

38 997 00038 997 000 Iالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بالمنستیر

42 275 00042 275 000 Jالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بقابس

49 422 00049 422 000 Kالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة  بمدنین

18 400 00018 400 000 Lالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بتطاوین

25 204 00025 204 000 Mالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بتوزر

29 372 00029 372 000 Nالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بقبلي

34 989 00034 989 000 Oالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بسوسة
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49 404 00049 404 000 Pالخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بجندوبة

870 170 000111 880 0003 825 000109 895 0001 095 770 000 2جمـــلة البرنامج
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 :هفلات التأجير- 1.3

جبلغ الاغخماداث املسّطمت لخغطيت هفقاث الخأححر حػهد ودفػا ألغىان بسهامج الخدماث الصحيت 

، أو ما يمثل وظبت 2020في طىت أ د  802 251 أ د مقابل 870  170 ما قدزه 2021الاطدشفائيت لظىت 

 . %8,5جطّىز قدزها 

 :وجخىّشع هره الاغخماداث غلى البرامج الفسغيت غلى الىحى الخالي
 ( حساب ألالف  يىار)                                                                                                                                                                                                                

 البرهامج الف   
اهجازات 

2019 

 ق م

 2020 

ثلدي ات 

2021 
 اليسبة الفارق 

 100,0 15  170 15  170 - - قيادة خدماث الصحيت الاطدشفائيت

 6,6 52  749 855  000 802  251 664  923 الخدماث الصحيت الاطدشفائيت الجهىيت 

 8,5 67  919 870  170 802  251 664  923     املج ىع

 :هرا، باإلضافت ئلى املىازد الراجيت للمإطظاث الخابػت للبرهامج والتي جخىّشع غلى الىحى الخالي

 ( حساب ألالف  يىار)                                                                                                                                                                                                                

 البرهامج الف   
 ق م

 2020 

 ثلدي ات

 2021 
 اليسبة الفارق 

 - - - - قيادة خدماث الصحيت الاطدشفائيت

 6,0 5  285 93  385 88  100 الخدماث الصحيت الاطدشفائيت الجهىيت

 6,0 5  285 93  385 88  100     املج ىع

 :ويشخمل املبلغ الجملي الغخماداث الخأححر لهرا البرهامج غلى

 باليظبت للمهّمت: 

       أ د201 623 : ألاحس ألاطاس ي والخدزج                       - 

     أ د467 224 : املىح الخصىصيت القازة - 

       أ د17 090 : ألاغىان املخػاقدون والريً يشغلىن خطط وقخّيت- 
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ل- 
ّ
     أ د139 441 : املظاهماث املحمىلت غلى املشغ

       أ د29 622 : مىح أخسي - 

ة                                                                                                      أ  855 000 =     1ج لة    ي 

 

 باليظبت للمإطظاث الػمىميت: 

       أ  15 170 : ملجلت املحاطبت الػمىمّيت مىح جأححر املإطظاث الػمىميت الخاضػت- 

ق أطاطا باملىح املظىدة لفائدة 
ّ
 مظدشفى محلي وذلو 110وجخػل

املىح الخصىصيت املخغحرة، الظاغاث )لخالص بػض املىح الخصىصيت 

 (...إلاضافيت والػمل الليلي،

  

   أ  870 170 = ج لة البرهامج                                                                                                

 

ب غً 
ّ
وجأخر اغخماداث الخأححر الخاّصت بهرا البرهامج بػحن الاغخباز الاوػهاض املالي املترج

 :إلاحساءاث الخاليت

     أ د28 800 : الترفيؼ في مىح خصىصيت لبػض  ألاطالك والسجب -

     أ د39 119 : حػديالث حظب الحاحت-    

  

ص فيهم ببرهامج الخدماث الصحيت الاطدشفائيت ئلى مىفى طىت 
ّ
ويبلغ الػدد الجملي لألغىان املسخ

قت 24 غىها مىّشغحن غلى الـ 38 042: 2021
ّ
 بسهامج فسعي املخىاحدة غلى املظخىي الجهىو واملخػل

 .بالخدماث الصحيت الاطدشفائيت املقّدمت مً قبل املظدشفياث الجهىيت واملحليت

 وئطاز شبه  %8 غىها يػملىن باملظدشفياث الجهىيت مىّشغحن بحن ئطاز طبي بيظبت 22 297- 

 ومتربصىن بيظبت %10 ومقيمىن بيظبت  %7 وئطاز ئدازو وفّني بيظبت  %54طبي بيظبت 
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مؼ الػلم، أّن الػملت املباشسيً باملظدشفياث الجهىيت والبالغ .  %19غملت بيظبت  و2%

 . جحمل هفقاث جأححرهم غلى املىازد الراجيت لهره املإطظاث4 075غددهم 

  %9 غىها يباشسون غملهم باملظدشفياث املحلّيت مىشغحن بحن ئطاز طبي بيظبت 15 745- 

 . %19 وغملت بيظبت  %10 وئطاز ئدازو وفّني بيظبت  %62وئطاز شبه طبي بيظبت 

 :هفلات التسيير- 2.3

جبلغ الاغخماداث املسطمت بػىىان هفقاث الدظيحر حػهدا ودفػا باليظبت لبرهامج الخدماث الصحيت 

، أو ما يمثل وظبت 2020 أ د في طىت 92 282 أ د مقابل   111 880 ما قدزه 2021الاطدشفائيت لظىت 

 : وجخىّشع الاغخماداث حظب البرامج الفسغّيت لما يلي.  %21,2جطّىز قدزها 

 ( حساب ألالف  يىار)                                                                                                                                                                                                                           

 البرهامج الف   
اهجازات 

2019 

 ق م

 2020 

ثلدي ات 

2021 
 اليسبة الفارق 

 21.2 19  598 111  880 92  282 69  290 قيادة خدماث الصحيت الاطدشفائيت

 - - - - - الخدماث الصحيت الاطدشفائيت الجهىيت 

 21.2 19  598 111  880 92  282 69  290     املج ىع

 أطاطا بترطيم اغخماداث             2021ويفّظس هرا الخطىز املسّجل في اغخماداث الدظيحر بػىىان طىت 

 : أد مفّصلت ماآلحي19  340قدزها 

 أد بػىىان مىح لفائدة املظدشفياث الجهىيت بػىىان خالص مخخلداتها ججاه 14 840 -

 الصيدليت املسلصيت،

 أد بػىىان الفازق في الاغخماداث املسّطمت لفائدة املظدشفياث الجهىيت مقابل 4 500 -

الخدماث الصحيت املظداة لفائدة املسض ى املىخفػحن بمجاهيت الػالج أو الخػسيفت املىخفضت 

 أد في 18  000 أد  مقابل 22  500 اغخماداث قدزها  2021حيث جّم جسطيم خالى طىت 

 .وجمّىى هره الاغخماداث غلى مىازد صىدوق دغم الصّحت الػمىميت. 2020طىت 
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وفي ما يلي حدوى يخضّمً حملت اغخماداث الدظيحر املسصىدة لهرا البرهامج مىّشغت حظب البرامج 

 :الفسغيت ومصادز الخمىيل

 ( حساب ألالف  يىار)                                                                                                                                                                                                         

 مىار   امة لل يزاهية البرهامج الف   
مىار  صىدوق   م 

 الصحة الع ىمية
 الج لة

 111  880 22  500 89  380 قيادة خدماث الصحيت الاطدشفائيت

 - - - الخدماث الصحيت الاطدشفائيت الجهىيت 

 111  880 22  500 89  380     املج ىع

 :هرا، باإلضافت ئلى املىازد الراجيت للمإطظاث الخابػت للبرهامج والتي جخىّشع غلى الىحى الخالي

 ( حساب ألالف  يىار)                                                                                                                                                                                                                      

 البرهامج الف   
 ق م

 2020 

 ثلدي ات

 2021 
 اليسبة الفارق 

 - - - - قيادة خدماث الصحيت الاطدشفائيت

 2,0 3  985 202  335 198  350 الخدماث الصحيت الاطدشفائيت الجهىيت 

 2,0 3  985 202  335 198  350     املج ىع

 

 :لما جخىّشع هره الاغخماداث حظب طبيػت الهيهل غلى الىحى الخالي

مىح بػىىان الدظيحر للمإطظاث الػمىميت الخاضػت ملجلت املحاطبت - 

 : الػمىمّيت

 

  أ 111  880

ق باملىح املظىدة لفائدة
ّ
 :وجخػل

قت بدظيحر 110- 
ّ
 مظدشفى محلي وذلو لخغطيت الىفقاث املخػل

شساء ألادويت واملظخلصماث الطبيت، اطتهالك املاء والنهسباء )املصالح 

 ،(...والغاش، 

 مظدشفى حهىو وذلو لدظىيت مخخلداتها ججاه الصيدليت 35-  

املسلصيت وحغطيت الىفقاث املخػلقت بالخدماث الصحيت املظداة 

 .لفائدة املسض ى املىخفػحن بمجاهيت الػالج أو الخػسيفت املىخفضت

 

 

 

: 

 

 

: 

 

 

  أ 74  540

 

 

  أ 37  340
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 :هفلات التدخالت - 3.3

 2021جبلغ هفقاث الخدخالث حػهدا ودفػا لفائدة بسهامج الخدماث الصحيت الاطدشفائيت لظىت 

 : وجخىّشع الاغخماداث حظب البرامج الفسغّيت لما يلي.  أ د3 825ما قدزه 

 ( حساب ألالف  يىار)                                                                                                                                                                                                                         

 البرهامج الف   
اهجازات 

2019 

 ق م

 2020 

ثلدي ات 

2021 
 اليسبة الفارق 

 2,5 95 3  825 3  730 - قيادة خدماث الصحيت الاطدشفائيت

 - - - - - الخدماث الصحيت الاطدشفائيت الجهىيت 

 2,5 95 3  825 3  730 -     املج ىع

 

 :هرا باإلضافت ئلى املىازد الراجيت للمإّطظاث الخابػت للبرهامج والتي جخىّشع غلى الىحى الخالي

 ( حساب ألالف  يىار)                                                                                                                                                                                                                             

 البرهامج الف   
 ق م

 2020 

 ثلدي ات

 2021 
 اليسبة الفارق 

 - - - - قيادة خدماث الصحيت الاطدشفائيت

 -2,3 -110 4  675 4  785 الخدماث الصحيت الاطدشفائيت الجهىيت

 -2,3 -110 4  675 4  785     املج ىع
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 :هفلات الاستث ار- 4.3

 في حـــــــــدود 2021لبرهـــــــــامج الخدمــــــــاث الصحيت الاطدشفائيت لـــــــظىت  ضبطذ هفقـــــــاث الاطدثماز

، أو حسجيل وظبت 2020 أ د دفػا في طىت 54 350 أ د دفػا مقابل 109 895 أ د حػهدا و 331 175

 :وجخىّشع هره الىفقاث غلى الىحى الخالي.  % 102,2جطّىز قدزها 

 ( حساب ألالف  يىار)                                                                                                                                                                                                                             

 البرهامج الف   
اهجازات 

2019 

 ق م

 2020 

ثلدي ات 

2021 
 اليسبة الفارق 

 102,2 55  545 109  895 54  350 65  630 قيادة خدماث الصحيت الاطدشفائيت

 - - - - - الخدماث الصحيت الاطدشفائيت الجهىيت 

 102,2 55  545 109  895 54  350 65  630     املج ىع

 

 :لما جىّشع  اغخماداث  الدفؼ وفقا ملصادز الخمىيل غلى الىحى الخالي

 ( حساب ألالف  يىار)                                                                                                                                                                                                            

 البرهامج الف   

 الج لــــــة مشاريع جديد  مشاريع  صد   هجاز

مىار  

 امة 

 لل يزاهية

مىار  

ك وض 

خارجية 

 مىظفة

مىار  

 أخ ي 

مىار  

 امة 

 لل يزاهية

مىار  

ك وض 

خارجية 

 مىظفة

مىار  

 أخ ي 

مىار  

 امة 

 لل يزاهية

مىار  

ك وض 

خارجية 

 مىظفة

مىار  

 أخ ي 

قيادة خدماث 

 - 25  200 84  695 - - 23  075 - 25  200 61  620 الصحيت الاطدشفائيت

الخدماث الصحيت 

 - - - - - - - - - الاطدشفائيت الجهىيت 

 - 25  200 84  695 - - 23  075 - 25  200 61  620 املــــج ىع
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 : غلى الىحى الخالي2021وقد جطّىزث اغخماداث الخػّهد والدفؼ لظىت 
 ( حساب ألالف  يىار)                                                                                                                                                                                                                    

 البرهامج الف   

 ثطىر الا ت ا ات 2021ثلدي ات  2020ق م  2019إهجازات 

ا ت ا ات 

 التعهد

ا ت ا ات 

 الد ع

ا ت ا ات 

 التعهد

ا ت ا ات 

 الد ع

ا ت ا ات 

 التعهد

ا ت ا ات 

 الد ع

ا ت ا ات 

 التعهد

ا ت ا ات 

 الد ع

مشازيؼ بصدد 

 35  120 125  304 86  820 253  725 51  700 128  421 56  860 10  900 إلاهجاش

 20  425 39  850 23  075 77  450 2  650 37  600 8  770 119  750 مشـــــــــــــازيؼ حديدة

 55  545 165  154 109  895 331  175 54  350 166  021 65  630 130  650        املج ىع

 

ل أهّم املشازيؼ املدزحت بهرا البرهامج في ما يلي
ّ
 :وجخمث

 البرهامج الخصىص ي لدغم طب الاخخصاص باملىاطق ذاث ألاولىيت، -

 ،(2021بسهامج )تهيئت املظدشفياث الجهىيت واملحليت  -

 ،(2021بسهامج )ججهحز املظدشفياث الجهىيت واملحليت  -

 ججهحز مسالص جصفيت الدم، -

 صياهت ججهحزاث املظدشفياث الجهىيت، -

 ججهحز مخبر وطني لحفظ الصّحت ببن غسوض، -

 ئحدار قظم غملياث مخػّدد الاخخصاصاث بمظدشفى مجزى بىزقيبت، -

 .تهيئت وجىطػت قظم الاطخعجالي باملظدشفى املحلي بسجىان -
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 البحث والخدماث الاستشفائيت الجامعّيت:  البرهامج الثالث

 :جلديم البرهامج وإستراجيجيته - 1

م ألاّوٌ بلُادة
ّ
ت حُث ًخػل ُّ   البحث والخذماثٌؽخمل هزا البرهامج غلى زالر بشامج فشغ

الاظدؽفائُت الجامػُت أما البرهامجين الفشغُين اإلاخبلُين فُخخّصان بالخذماث الػالحُت اإلاخخّصت 

ت بيل مً جىوغ واإلايعخير ُّ  .والّعالمت الصح

خظّمً البرهامج الفشعي ألاّوٌ وحذة غملُاجُت جخىلى كُادة  البحث والخذماث الاظدؽفائُت ٍو

 :  مً خالٌ ألاوؽؼت الخالُتالجامػُت

 الخذماث الاظدؽفائُت الجامػُت، دغم  -

 البحث الؼبي،دغم  -

 الشكابت الصحُت والبُئُت للمىخجاث،دغم  -

 .الاظدؽفاء باإلاُاهدغم  -

م بالبرهامج الفشعيأّما بخصىص 
ّ
 الخذماث الػالحُت اإلاخخصت والعالمت الصحُت الثاوي اإلاخػل

ه، بخىوغ
ّ
اإلاشهض  )حعذي خذماث غالحُت مخخصتظىاء منها التي  اإلاؤظعاث اإلاخخصت ًظّم  فئه

اإلاشهض الىػني لضسع الىخاع  ،ؤلاظػاف الؼبي الاظخعجاليمشهض  ،بضسع ألاغظاءالىػني للنهىض 

ش بالشهين اإلاغىاػِس ي ،الػظمي ًلظت اإلاشهض الىػني لل )حػنى بالعالمت الصحُتأو التي  (مشهض الخصٍى

ت،الذوائُت  (.اإلاشهض الىػني للحماًت مً ألاؼّػت ، اإلاخبر الىػني إلاشاكبت ألادٍو

وحػنى هزه الهُاول باإلاعائل اإلاخػللت بدىظُم معألت حفظ الصحت والعالمت الػالحُت بالىظؽ 

غلى جشهيز آلالُاث وؤلاحشاءاث الىفُلت بظمان الحّذ مً اهدؽاس الخػفىاث اإلاشجبؼت بالػالج وؤلاظدؽفائي 

. هظشا لخأزيرها غلى حىدة وولفت الخذماث الصحُت

ه ًظّم الخذماث الػالحُت اإلاخخصت بأّما باليعبت للبرهامج الفشعي الثالث الزي ٌػنى 
ّ
باإلايعخير، فئه

مصّحت ػب وحشاحت ألاظىان باإلايعخير باغخباسها مؤّظعت اظدؽفائُت جخخّص في إظذاء الخذماث 

 .الػالحُت اإلاشجبؼت بصّحت ألاظىان
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فظال غً هزه البرامج الفشغُت، فئّن هزا البرهامج ٌؽخمل غلى غذد مً الفاغلين الػمىمُين، 

 :واإلاخمثلت في

 جخمثل اإلاهمت ألاظاظُت لهزه اإلاؤظعاث في جىفير الػالحاث راث : املؤّسساث العمىميت للصّحت

 ً الاخخصاص الػالي والخذماث الاظدؽفائُت والؼبُت اإلاخؼىسة، هما حعاهم في أوؽؼت الخيٍى

ً أغىان الصحت، إلى حاهب  ألاظاس ي في مُادًً الؼب والصُذلت وػب ألاظىان وهزلً في جيٍى

 .أوؽؼت البحث الػلمي

 وهي مؤظعت غمىمُت راث صبغت غير  :ثالىكالت الىطىيت للركابت الصحيت والبيئيت للمىتجا

ت جخىلى مهام  جأمين جيعُم أوؽؼت اإلاشاكبت الصّحُت والبُئُت للمىخجاث التي جماسظها إداٍس

 .مخخلف هُاول اإلاشاكبت اإلاػىُت ودغمها

 ت جخىلى : ديىان املياه املعدهيت والاستشفاء باملياه وهي مؤظعت غمىمُت راث صبغت غير إداٍس

 ،جىفُز العُاظت الىػىُت في مجاٌ اإلاُاه اإلاػذهُت

 مؤظعت غمىمُت للصحت في مجاٌ الاظدؽفاء باإلاُاه: املركب الصحي بجبل الىسط. 

 :وجشجىض خؼت الػمل حٌى اإلاحاوس ؤلاظتراجُجُت الخالُت

 ورلً مً خالٌجطىير بدائل إلاكامت الاستشفائيت ،: 

 ،طمان حىدة الخذماث الؼبُت وؼبه الؼبُت 

 ،أوعىت الخذماث الصحُت مً خالٌ جحعين ظشوف الاظخلباٌ وؤلاكامت 

   غبرددم الطب املتطّى : 

 ،اغخماد الىظائل وجلىُاث الؼب الحذًث واإلاخؼّىس 

  ش أوؽؼت الللب جىمُت الؼب مخؼّىس الاخخصاص مً خالٌ الترهيز غلى جؼٍى

 ،(صسع الىلى)الخذخلي وغملُاث صسع ألاغظاء 

 مً خالٌجطىير البحث العلمي وجحسين مردوديته، وذلك : 

  اغخماد ملاسبت حذًذة للبحث في الصحت تهذف إلى إدماحه صلب الخذماث

اتها،  الصحُت بمخخلف معخٍى

  اث ؼ البحث والخجذًذ وجىحيهها هحى ألاولٍى ل مؽاَس ت لخمٍى إًجاد اإلاىاسد الظشوٍس

 الىػىُت في الصّحت،
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 خاسػت بشهامج البحث والخذماث الاظدؽفائُت الجامػُت: 4سظم بُاوي غذد 

 

 

 

ستىي املركسز 
امل

 

برهامج البحث والخدماث الاستشفائيت الجامعيت 

كيادة البحث والخدماث الاستشفائيت الجامعيت : 1برهامج فرعي 

وحدة ددم البحث والخدماث الاستشفائيت الجامعيت: اجيتزوحدة دمل  

ستىي 
امل

الججىز 
 

العالجيت املختصت والسالمت الصحيت بتىوسالخدماث : 2برهامج فرعي   

(السالمت الصحيت)مؤسساث دمىميت بتىوس : اجيتزوحدة دمل   

(الخدماث العالجيت املختصت)مؤسساث دمىميت بتىوس : اجيتزوحدة دمل  
 

العالجيت املختصت بامليستيرالخدماث : 3برهامج فرعي   
 

مؤسساث دمىميت: اجيتزوحدة دمل  

 

  

 

 
 

 

الفادلىن العمىميىن 
 

املركب الصحي بجبل الىسط دمىميت للصّحت ة مؤسس 21

 ديىان املياه املعدهيت

والاستشفاء باملياه 

الىكالت الىطىيت للركابت 

الصحيت والبيئيت للمىتجاث 
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 البحث و الخدمات اإلستشفائیة 
الجامعیة

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

   حسب األنشطة على2021و تتوزع میزانیة برنامج   البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة لسنة 
النحو التالي

البرنامج

42 840 خدمات عالجیة مختصة

7 450 السالمة الصحیة

103 620 الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث

2 620 الرقابة البیئیة للمنتجات

10 390 اإلستشفاء بالمیاه

200 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى الهادي شاكر

51 862  البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى البشیر حمزة
لألطفال

34 882  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى البشیر حمزة
لألطفال

55 877  البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمعهد القصاب لجبر وتقویم
األعضاء

28 050  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمعهد محمد القصاب للجبر
وتقویم األعضاء بقصر السعید
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19 378 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمركز التولید وطب الرضیع

27 292  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمركز التولید وطب الرضیع
بتونس

18 655 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمعهد صالح عزیز

29 698 الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمعهد صالح عزیز تونس

24 973 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى عزیزة عثمانة

22 311 الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى عزیزة عثمانة

32 774  البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى عبد الرحمان
مامي

33 429  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى عبد الرحمان
المامي لألمراض الرئویة

28 795 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى فطومة بورقیبة

65 804  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى فطومة بورقیبة
بالمنستیر

68 549 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى الرابطة

57 206 الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى الرابطة

62 927 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى المنجي سلیم

37 723  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى المنجي سلیم
بالمرسى
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54 536  البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمركز الحروق واالصابات
البلیغة

30 681  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمركز اإلصابات و الحروق
البلیغة ببن عروس

39 105  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى الطاهر صفر
بالمهدیة

24 104 الخدمات الصحیة االستشفائیة الجامعیة والبحث بمعهد باستور

1 400 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة

1 017 131  المجموع :
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 :أداء البرهامج-  2

ل إػاس أداء البرهامج في ما ًلي
ّ
 :ًخمث

 :ألاهداف إلاستراجيجيت للبرهامج وجطّى  مؤشراث ألاداء - 1.2
 

ت غلى أسبؼ أهذاف إظتراجُجُت، وهي واآلحي ُّ  :ًشجىض بشهامج البحث والخذماث الاظدؽفائُت الجامػ

 ًىذسج هزا الهذف في إػاس جحعين :جطىير هجادت الخدماث الاستشفائيت الجامعيت 

ش هجاغت  حىدة الخذماث والظغؽ غلى الخيلفت اإلاشجبؼت بىظام ؤلاكامت وجؼٍى

ش بذائل ؤلاكامت الاظدؽفائُت  اإلاؤّظعاث الػمىمُت للصّحت حُث ًخّم الػمل غلى جؼٍى

ش . غلى غشاس الخذخالث الجشاحُت الخفُفت والاظدؽفاء النهاسي 
ّ

وكذ جّم اغخماد مؤؼ

وعبت ألاغماٌ اإلاىجضة بىحذاث الاظدؽفاء النهاسي باغخباسه ٌػىغ مذي جحلُم 

 الهذف،

 

 ًخنّزٌ هزا الهذف في إػاس النهىض بالؼب اإلاخؼّىس  :جىميت الطب متطّى  الاختصاص

وكذ جّم . لالظخجابت لحاحُاث اإلاىاػىين والظغؽ غلى هفلاث غالج اإلاشض ى بالخاسج

ي 
ّ
شي وعبت جؼّىس غذد غملُاث صسع ألاغظاء ووؽاغ ػب الللب الخذخل

ّ
اغخماد مؤؼ

 باالجفاق والخيعُم مؼ مخخلف اإلاؤّظعاث الػمىمُت للصحت،  

 

 حػّذ جىمُت البحث الػلمي باإلاؤّظعاث  :جطىير البحث العلمي وجحسين مردوديته

ش الػلىم الؼبُت وألاهظمت الصحُت في الػمىمُت للصّحت  مً أهّم غىاصش جؼٍى

هدُجت البحث في مجاٌ الؼب  هى الػالم، حُث أّن ما ؼهذه اللؼاع مً جؼىس 

ت والاظخفادة منها في مجاٌ الىؽف غً ألامشاض ومػالجتها والخػشف  والػلىم اإلاىاٍص

ؼ اإلاىجضة في إػاس وطؼ .ما ًحُؽ بها غلى أظبابها أو ش غذد اإلاؽاَس
ّ

 وكذ جّم اغخماد مؤؼ

شي باغخباسه ٌػىغ حالُا مذي جحلُم هزا الهذف،  مشاهض الخلص ي العٍش
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 في إػاس جحعين حىدة الخذماث ًخنّزٌ هزا الهذف  :جدديم وجأمين سالمت املرض ى

ادة ولفت الػالج الخػّفىاث اإلاشجبؼت بالػالج  مخاػشجفادي والصحُت  وجأزيرها في ٍص

بئسظاء النهىض  اإلاشض ى حُث ًخّم الػمل غلى إكامتالىاججت غً الخمذًذ في 

ث الخػفىاميافحت  وخؼت وػىُت لخأمين ظالمت اإلاشض ى غلى غشاس ةإظتراجُجي

الاوػياظاث العلبُت ميافحت  وجذغُم العالمت في الىظؽ الجشاحي والاظدؽفائُت

ت اإلاػلً . اإلاخصلت بالػالج ش وعبت جؼّىس الخأزيراث العلبُت لألدٍو
ّ

وكذ جّم اغخماد مؤؼ

 .غنها باغخباسه ٌػىغ اإلاػاًير الذولُت اإلاػخمذة في اإلاجاٌ

 

 ألاهداف

 إلاستراجيجيت

اث كيس أداء مؤشر

الجدف  
الـىحدة 

 ق م إهجازاث

2020 

 جلديراث

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 :1الهدف 
نجاعة تطوير 

الخدمات 
 الستشفائيةا

 الجامعية

وعبت : 1-1اإلاؤؼش

ألاغماٌ اإلاىجضة بىحذاث 

 .الاظدؽفاء النهاسي 
 38 37 36 35 28 21 28وعبت 

 :2الهدف 
 الطب دعم 

 متطورال

  وعبت جؼىس :1-2اإلاؤؼش 

 غملُاث صسع غذد

 .(الىلى )ألاغظاء 

 40 31 21 20 10 3  -15وعبت 

 وعبت جؼىس :2-2اإلاؤؼش 

وؽاغ ػب الللب 

  .الخذخلي

 32 25 20 6 8 -1 10 وعبت

 :3الهدف 
تطوير البحث 

العلمي وتحسين 
 مردوديته

ؼ : 1-3اإلاؤؼش غذد اإلاؽاَس

إػاس وطؼ في اإلاىجضة 

مشاهض الخلص ي 

 .ؤلاولُيُيي

 30 25 20 28 18 14 3مؽشوع 

 :4الهدف 
تدعيم وتأمين 

 سالمة المرضى

وعبت جؼّىس : 1-4إلاؤؼش

الخأزيراث العلبُت 

ت اإلاػلً غنها  .لألدٍو

 -- - - - 20 30 40 
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 :أوشطت البرهامج- 2.2

 ألاهداف

 الاستراجيجيت
التدخالثاملؤشراث   ألاوشطت 

 :1الهدف 
نجاعة تطوير 

الخدمات 

 الستشفائيةا

 الجامعية

ألاغماٌ وعبت : 1-1اإلاؤؼش

اإلاىجضة بىحذاث الاظدؽفاء 

 .النهاسي 

بىاء و تهُئت و ججهيز وصُاهت الهُاول الصحُت - 

 ،الجامػُت

حػمُم  مىظىمت فىجشة ؤلاظدؽفاء النهاسي - 

 ورلً غلى ول أهظمت الظمان ؤلاحخماعي 

لخمىين الهُاول الصحُت مً  طبؽ كُمتها 

م الفىجشة البُظاء  ،غً ػٍش

جىظُؼ أغماٌ ؤلاظدؽفاء النهاسي اإلاظمىت - 

 .2019بئجفاكُت الفىجشة لعىت 

الخذماث - 

الاظدؽفائُت 

الجامػُت 

 .والبحث

الخذماث - 

 الػالحُت اإلاخخّصت

 :2الهدف 
 الطب دعم 

 متطورال

  وعبت جؼىس :1-2اإلاؤؼش 

 ألاغظاء غملُاث صسع غذد

 .(الىلى)

فاث هزه ألاغماٌ  بئجفاكُت -  الترفُؼ في حػٍش

 كصذ حصجُؼ اللُام بهزه 2020الفىجشة لعىت 

ألاغماٌ بالهُاول الصحُت الخىوعُت والظغؽ 

 .غلى ولفت الػالج بالخاسج

 وعبت جؼىس :2-2اإلاؤؼش 

  .الخذخليوؽاغ ػب الللب 
فاث هزه ألاغماٌ  بئجفاكُت -  الترفُؼ في حػٍش

 .2020الفىجشة لعىت 

 :3الهدف 
تطوير البحث 

العلمي وتحسين 
 مردوديته

ؼ : 1-3اإلاؤؼش غذد اإلاؽاَس

إػاس وطؼ مشاهض في اإلاىجضة 

 .الخلص ي ؤلاولُيُيي

ؼ  : اهجاص مؽاَس

 ،Genome Tunisiaاإلاؽشوع الىػني للجُىاث  - 

 Tunisian  مؽــشوع بىـىن الػُىـاث البُىلىحُـت- 

Biobanks Network، 

اإلاؽشوع الىػىــي لبىىن وسجالث اإلاػؼُاث  -

ت ُّ  ،الصح

دغم مخابش البحث باإلاؤظعاث الصحُت - 

 ،الػمىمُت

ت - ٍش  ،مشاهض البحىر العٍش

 Comité deلجان حماًت ألاشخاص - 

Protection des Personnes، 

  .اإلاىصت الىػىُت للبحث في الصحت- 

 

الخذماث - 

الاظدؽفائُت 

الجامػُت 

 .والبحث
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 ألاهداف

 الاستراجيجيت
التدخالثاملؤشراث   ألاوشطت 

 :4الهدف 
تدعيم وتأمين 

 سالمة المرضى

وعبت جؼّىس : 1-4إلاؤؼش

ت  الخأزيراث العلبُت لألدٍو

 .اإلاػلً غنها

جفػُل اللجىت الفىُت لعالمت اإلاشض ى اإلاحذزت - 

خ 2009بملخط ى كشاس وصٍش الصحت لعىت   5 بخاٍس

، لخلىم في مشحلت أولى بخحذًذ 2009فُفشي 

الخؼىغ الىبري واغخماد خؼت وػىُت لخأمين 

ظالمت اإلاشض ى وفي مشحلت زاهُت بخلُُم مذي 

 .جلذم اهجاص هزه الخؼت وحػذًلها غىذ الاكخظاء

إغذاد مؽشوع اإلاؤظعت إلاشهض ؼلبي بالياهُت - 

ت ورلً كصذ جأهُله لُمىً مً  إلاشاكبت ألادٍو

ت اإلاباغت بخىوغ  جحعين حىدة وظالمت ألادٍو

ت و رلً  والخللُص مً ألاغشاض العلبُت لألدٍو

  ةإظتراجُجي ووطؼ خؼت اظخػمالهابخلصيها كبل 

 .في الغشض

 .جذغُم البيُت الخحخُت-  

 

العالمت - 

 الصحُت
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 :هفلاث البرهامج -  3

 في حذود 2021جلّذس هفلــــــــــــــاث بشهــــــــــــامج البحث والخذمــــــــــــــــــــــــاث الاظدؽفائُت الجــــــــــــــــــــامػُت لـــعىت 

وجخىّصع . %12,7، أي ما ًمثل وعبت جؼىس كذسها 2020 أ د في ظىت 1 405 843 أد ملابل 1 584 766

 :هما ًلي

 (بحساب ألالف ديىا )                                                                                                                                                                                                              

 

 

 ألاكسام
مصاد  

 التمىيل

 اهجازاث

2019 

 ق م

 2020 

 جلديراث

2021 
 الفا ق 

 اليسبت

(%) 

هفلاث 

 التأجير

 15.7 119  616 879  776 760  160 658  620 مىاسد الذولت

 20.6 24  910 145  990 121  080 120  755 م ر م ع

 16.4 144  526 1  025  766 881  240 779  375 جملت اللسم

هفلاث 

 التسيير

 11.8 6  747 63  920 57  173 4  910 مىاسد الذولت

 0.6 2  430 409  330 406  900 396  470 م ر م ع

 2.0 9  177 473  250 464  073 401  380 جملت اللسم

هفلاث 

 التدخالث

  -23.0  -745 2  495 3  240 3  275 مىاسد الذولت

 8.4 950 12  315 11  365 - م ر م ع

 1.4 205 14  810 14  605 3  275 جملت اللسم

هفلاث 

 الاستثما 

 54.5 25  015 70  940 45  925 50  750 مىاسد الذولت

 - - - - - م ر م ع

 54.5 25  015 70  940 45  925 50  750 جملت اللسم

بليت 

 الىفلاث

 - - - - - مىاسد الذولت

 - - - - - م ر م ع

 - - - - - جملت اللسم

   املجمـــــــــــــــــىع

 17.4 150  633 1  017  131 866  498 717  555 مىاسد الذولت

 5.2 28  290 567  635 539  345 517  225 م ر م ع

 12.7 178  923 1  584  766 1  405  843 1  234  780 جملت ألاكسام
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

847 631 00057 380 0002 340 00069 540 000976 891 000 قیادة برنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة1

23 346 0006 540 000155 0001 400 00031 441 000 الخدمات العالجیة المختصة و السالمة الصحیة2

8 799 0008 799 000 الخدمات العالجیة المختصة بالمنستیر3

879 776 00063 920 0002 495 00070 940 0001 017 131 000 3جمـــلة البرنامج
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 :هفلاث التأجير- 1.3

جبلغ الاغخماداث اإلاشّظمت لخغؼُت هفلاث جأحير أغىان بشهامج البحث والخذماث الاظدؽفائُت 

، أي ما 2020 أ د في ظىت 760 160 أ د ملابل 879 776 حػهذا ودفػا ما كذسه 2021الجامػُت لعىت 

 . %15,7ًمثل وعبت جؼّىس كذسها 

 :وجخىّصع هزه الاغخماداث غلى البرامج الفشغُت غلى الىحى الخالي

 (بحساب ألالف ديىا )                                                                                                                                                                                                    

 البرهامج الفرعي
اهجازاث 

2019 

 ق م

 2020 

جلديراث 

2021 
 اليسبت الفا ق 

 20,5 144  282 847  631 703  349 609  243 كُادة  البحث والخذماث الاظدؽفائُت الجامػُت

  -55,3  -28  937 23  346 52  283 45  395 الخذماث الػالحُت اإلاخخصت والعالمت الصحُت 

 94,3 4  271 8  799 4  528 3  982 الخذماث الػالحُت اإلاخخصت باإلايعخير

 15,7 119  616 879  776 760  160 658  620                           املجمىع

  

 :هزا باإلطافت إلى اإلاىاسد الزاجُت للمؤظعاث الخابػت للبرهامج والتي جخىّصع غلى الىحى الخالي

 (بحساب ألالف ديىا )                                                                                                                                                                                                                

 البرهامج الفرعي
 ق م

 2020 

 جلديراث

 2021 
 اليسبت الفا ق 

 20,3 23  715 140  470 116  755 كُادة  البحث والخذماث الاظدؽفائُت الجامػُت

الخذماث الػالحُت اإلاخخصت والعالمت الصحُت 

 27,6 1  195 5  520 4  325 بخىوغ

 - - - - الخذماث الػالحُت اإلاخخصت باإلايعخير

 20,6 24  910 145  990 121  080     املجمىع
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ؽخمل اإلابلغ الجملي الغخماداث الخأحير لهزا البرهامج غلى  :َو

 باليعبت للمهّمت: 

      أ د143 453 : ألاحش ألاظاس ي والخذسج                       - 

      أ د392 841 : اإلاىح الخصىصُت اللاسة - 

ت-  ُّ       أ د156 399 : ألاغىان اإلاخػاكذون والزًً ٌؽغلىن خؼؽ وكخ

ل- 
ّ
     أد 136 672 : اإلاعاهماث اإلاحمىلت غلى اإلاؽغ

       أ د35 381 : مىح أخشي - 

    أ د864 746 =     1جملت فردّيت                                                                                                  

 باليعبت للمؤظعاث الػمىمُت: 

ت مىح جأحير اإلاؤظعاث الػمىمُت الخاطػت-  ُّ              أ د660 : إلاجلت اإلاحاظبت الػمىم

م أظاظا باإلاىح اإلاعىذة لفائذة 
ّ
مشهض ) مشاهض مخخصت 6وجخػل

ؤلاظػاف الؼبي الاظخعجالي، اإلاشهض الىػني للُلظت الذوائُت، اإلاشهض الىػني 

للؼب اإلاذسس ي والجامعي، اإلاشهض الىػني للنهىض بضسع ألاغظاء، مصحت 

ػب وحشاحت ألاظىان باإلايعخير، اإلاشصذ الىػني لألمشاض الجذًذة 

 . (واإلاعخجّذة

  

ت غير الخاطػت إلاجلت-  ُّ         أ د14 370 :  اإلاحاظبت الػمىمُت مىح جأحير اإلاؤظعاث الػمىم

وجخّص اإلاىح اإلاعىذة بػىىان هفلاث الخأحير معدؽفى الشاصي  

ت غذد اإلاشض ى اإلاىخفػين بمجاهُت الػالج وجىّفل الذولت  ُّ باغخباس أهم

ت للمػىكين باإلطافت إلى اإلاشهب الصخي بجبل الىظؽ  ُّ بالخغؼُت الصح

ت والبُئُت  ُّ ودًىان اإلاُاه اإلاػذهُت والىوالت الىػىُت للشكابت الصح

 .للمىخجاث

  

       أ د15 030 =     2 جملت فردّيت 

    أ د879 776 =                                                                                      جملت البرهامج
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ب غً 
ّ
وجأخز اغخماداث الخأحير الخاّصت بهزا البرهامج بػين الاغخباس الاوػياط اإلاالي اإلاترج

 :ؤلاحشاءاث الخالُت

     أ د28 800 : الترفُؼ في مىح خصىصُت لبػع  ألاظالن والشجب -

         أد7  812 : 2020اهخذاباث اظخثىائُت بػىىان ظىت  -

     أ د83 004 : حػذًالث حعب الحاحت-    

 

ت إلى  ُّ ص فيهم ببرهامج البحث والخذماث الاظدؽفائُت الجامػ
ّ
بلغ الػذد الجملي لألغىان اإلاشخ ٍو

 : مىّصغين غلى البرامج الفشغُت غلى الىحى الخالي33 028: 2021مىفى ظىت 

 غىها ٌػملىن طمً البرهامج الفشعي كُادة البحث والخذماث الاظدؽفائُت 30 791- 

ً مهامهم بمخخلف اإلاؤظعاث الػمىمُت للصحت24 115الجامػُت مً بُنهم  .  غىها مباؼٍش

خىّصغىن بين إػاس ػبي بيعبت   وإػاس إداسي وفّني بيعبت  %44 وإػاس ؼبه ػبي بيعبت  %11ٍو

أّما . %21غملت بيعبت  و%4 و اإلاتربصىن الذاخلُىن بيعبت %11 واإلالُمىن بيعبت  9%

 غىها، فئّنهم ًيخمىن لبلُت اإلاؤظعاث الػمىمُت 569بخصىص بلُت ألاغىان والبالغ غذد 

هزا، وججذس ؤلاؼاسة إلى أّن اإلاؤّظعاث . اإلاذسحت بالبرهامج باغخباسهم فاغلين غمىمُين

ً بها والبالغ غذدهم  ت للصّحت جخحّمل أحىس الػملت اإلاباؼٍش ُّ  غامال غلى 6 107الػمىم

ت غذد اإلاشض ى  ُّ حعاب مىاسدها الزاجُت، باظخثىاء معدؽفى الشاصي بمىىبت باغخباس أهم

 .اإلاىخفػين بمجاهُت الػالج وجىّفل الّذولت بالخغؼُت الصحُت للمػىكين

 غىها ًيخمىن للبرهامج الفشعي الخذماث الػالحُت اإلاخخّصت والعالمت الصحُت حُث 1 683- 

 وإػاس إداسي وفّني بيعبت  %41وإػاس ؼبه ػبي بيعبت   %19ًخىّصغىن بين إػاس ػبي بيعبت 

 . %18 وغملت بيعبت  22%

ً مهامهم 554-   غىها ًيخمىن للبرهامج الفشعي الخذماث الػالحُت اإلاخخّصت باإلايعخير واإلاباؼٍش

خىّصغىن بين إػاس ػبي بيعبت . أظاظا بمصحت ػب وحشاحت ألاظىان باإلايعخير إػاس  و%15ٍو

 ومتربصىن داخلُىن في ػب ألاظىان  %8 وإػاس إداسي وفّني بيعبت  %17ؼبه ػبي بيعبت 

 . %5غملت بيعبت  و%55بيعبت 
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 :هفلاث التسيير - 2.3

ت  ُّ جبلغ الاغخماداث اإلاشظمت بػىىان هفلاث الدعُير باليعبت لبرهامج البحث والخذماث الاظدؽفائ

ت لعىت  ُّ  . 2020 أ د في ظىت 57 173 أ د ملابل 63 920 حػهذا ودفػا ما كذسه 2021الجامػ

 (بحساب ألالف ديىا )                                                                                                                                                                                                                          

 البرهامج الفرعي
اهجازاث 

2019 

 ق م

 2020 

جلديراث 

2021 
 اليسبت الفا ق 

كُادة  البحث والخذماث الاظدؽفائُت 

 15.2 7  582 57  380 49  798 590 الجامػُت

الخذماث الػالحُت اإلاخخصت والعالمت 

 8.0  -565 6  540 7  105 4  020 الصحُت 

 -100.0 -270 - 270 300 الخذماث الػالحُت اإلاخخصت باإلايعخير

 11.8 6  747 63  920 57  173 4  910     املجمىع

 

فّعش هزا الخؼىس اإلاسجل في اغخماداث الدعُير بػىىان ظىت   بترظُم اغخماداث             2021ٍو

 : أد مفّصلت واآلحي57  160كذسها 

ت مىّصغت بين اإلاؤظعاث 35 160 -  أد بػىىان خالص مخخلذاتها ججاه الصُذلُت اإلاشهٍض

 أد واإلاشهض الىػني للنهىض بضسع ألاغـــــــظاء بما كـــــــــذسه 34 180الػمىمُت للصّحت في حذود 

  أد ،980

 أد بػىىان مىح لفائذة اإلاؤظعاث الػمىمُت للصّحت بػىىان الخذماث الصحُت 22 500 -

فت اإلاىخفظت وجمّىٌ هزه . اإلاعذاة لفائذة اإلاشض ى اإلاىخفػين بمجاهُت الػالج أو الخػٍش

 .الاغخماداث غلى مىاسد صىذوق دغم الصّحت الػمىمُت
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وفي ما ًلي حذٌو ًخظّمً حملت اغخماداث الدعُير اإلاشصىدة لهزا البرهامج مىّصغت حعب البرامج 

ل  :الفشغُت ومصادس الخمٍى

 (بحساب ألالف ديىا )                                                                                                                                                                                                                    

 مىا د دامت للميزاهيت البرهامج الفرعي
مىا د صىدوق ددم 

 الصحت العمىميت
 الجملت

 57  380 22  500 34  880 كُادة  البحث والخذماث الاظدؽفائُت الجامػُت

 6  540 - 6  540 الخذماث الػالحُت اإلاخخصت والعالمت الصحُت 

 - - - الخذماث الػالحُت اإلاخخصت باإلايعخير

 63  920 22  500 41  420     املجمىع

 :هزا، باإلطافت إلى اإلاىاسد الزاجُت للمؤّظعاث الخابػت للبرهامج والتي جخىّصع غلى الىحى الخالي

 (بحساب ألالف ديىا )                                                                                                                                                                                                    

 البرهامج الفرعي
 ق م

 2020 

 جلديراث

 2021 
 اليسبت الفا ق 

 0,3 1  050 384  110 383  060 كُادة  البحث والخذماث الاظدؽفائُت الجامػُت

 5,5 1  280 24  470 23  190 الخذماث الػالحُت اإلاخخصت والعالمت الصحُت 

 15,4 100 750 650 الخذماث الػالحُت اإلاخخصت باإلايعخير

 0,6 2  430 409  330 406  900     املجمىع
 

 :هما جخىّصع هزه الاغخماداث حعب ػبُػت الهُيل غلى الىحى الخالي
 

مىح بػىىان الدعُير للمؤظعاث الػمىمُت الخاطػت إلاجلت اإلاحاظبت - 

ت ُّ       أ د6 540 : الػمىم

م أظاظا باإلاىح اإلاعىذة لفائذة 
ّ
مشهض ) مشاهض مخخصت 7وجخػل

ؤلاظػاف الؼبي الاظخعجالي، اإلاشهض الىػني لىلل الذم،اإلاشهض الىػني 

للُلظت الذوائُت، اإلاشهض الىػني للؼب اإلاذسس ي والجامعي، اإلاشهض الىػني 

لضسع الىخاع الػظمي، مصحت ػب وحشاحت ألاظىان باإلايعخير، اإلاشصذ 

باإلطافت إلى مىحت ظشفُت لفائذة . (الىػني لألمشاض الجذًذة واإلاعخجّذة

 أد بػىىان خالص 980اإلاشهض الىػني للنهىض بضسع ألاغظاء كذسها 

ت  .مخخلذاتها ججاه الصُذلُت اإلاشهٍض
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مىح بػىىان الدعُير للمؤّظعاث الػمىمُت غير الخاطػت إلاجلت اإلاحاظبت - 

ت ُّ    أ د57 380 : الػمىم

وجخّص اإلاىح اإلاعىذة بصفت ظشفُت لفائذة اإلاؤّظعاث الػمىمُت 

ت باإلطافت إلى  للصّحت بػىىان خالص مخخلذاتها ججاه الصُذلُت اإلاشهٍض

 .هفلاث حعُير مصالح دًىان اإلاُاه اإلاػذهُت والاظدؽفاء باإلاُاه

  

 
 :هفلاث التدخالث - 3.3 

 2021جبلغ هفلاث الخذخالث لفائذة بشهامج البحث والخذماث الاظدؽفائُت الجامػُت لعىت 

، أي بدسجُل هلص في الاغخماداث 2020 أ د في ظىت 3 240 أ د ملابل 2 495حػهذا ودفػا ما كذسه 

 . %-23,0بيعبت 

ت هما ًلي ُّ  : وجخىّصع الاغخماداث حعب البرامج الفشغ
 (بحساب ألالف ديىا )                                                                                                                                                                                                                         

 البرهامج الفرعي
اهجازاث 

2019 

 ق م

 2020 

جلديراث 

2021 
 اليسبت الفا ق 

 -24,7 -770 2  340 3  110 3  275 كُادة  البحث والخذماث الاظدؽفائُت الجامػُت

 30,0 30 130 100 - الخذماث الػالحُت اإلاخخصت والعالمت الصحُت 

 16,7  -5 25 30 - الخذماث الػالحُت اإلاخخصت باإلايعخير

 -23,0  -745 2  495 3  240 3  275     املجمىع

 :هزا، باإلطافت إلى اإلاىاسد الزاجُت للمؤظعاث الخابػت للبرهامج والتي جخىّصع غلى الىحى الخالي

 (بحساب ألالف ديىا )                                                                                                                                                                                                                             

 البرهامج الفرعي
 ق م

 2020 

 جلديراث

 2021 
 اليسبت الفا ق 

 7,5 825 11  870 11  045 كُادة  البحث والخذماث الاظدؽفائُت الجامػُت

 39,0 125 445 320 الخذماث الػالحُت اإلاخخصت والعالمت الصحُت 

 - - - - الخذماث الػالحُت اإلاخخصت باإلايعخير

 8,4 950 12  315 11  365     املجمىع
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 :هفلاث الاستثما  - 4.3

 في حذود 2021لبرهامج البحث والخذماث الاظدؽفائُت الجامػُت لعىت  طبؼذ هفلاث الاظدثماس

، أي بدسجُل وعبت 2020 أ د دفػا في ظىت 45 925 أ د دفػا ملابل 70 940 أد حػهذا و 152 710

 :وجخىّصع هزه الىفلاث غلى الىحى الخالي.  %54,5جؼّىس في الاغخماداث كذسها 

 (بحساب ألالف ديىا )                                                                                                                                                                                                                             

 البرهامج الفرعي
اهجازاث 

2019 

 ق م

 2020 

جلديراث 

2021 
 اليسبت الفا ق 

كُادة  البحث والخذماث الاظدؽفائُت 

 53,6 24  265 69  540 45  275 47  200 الجامػُت

الخذماث الػالحُت اإلاخخصت والعالمت 

 160,0 800 1  300 500 3  000 الصحُت 

 -33,3 -50 100  150  550 الخذماث الػالحُت اإلاخخصت باإلايعخير

 54,5 25  015 70  940 45  925  50  750     املجمىع

ل غلى الىحى الخالي  :هما جىّصع  الاغخماداث وفلا إلاصادس الخمٍى
 (بحساب ألالف ديىا )                                                                                                                                                                                                                            

 البرهامج الفرعي

 الجملــــــــــــت مشا يع جديدة مشا يع بصدد إلاهجاز

مىا د 

دامت 

 للميزاهيت

مىا د 

كروض 

خا جيت 

 مىظفت

مىا د 

 أخري 

مىا د 

دامت 

 للميزاهيت

مىا د 

كروض 

خا جيت 

 مىظفت

مىا د 

 أخري 

مىا د 

دامت 

 للميزاهيت

مىا د 

كروض 

خا جيت 

 مىظفت

مىا د 

 أخري 

كُادة  البحث 

والخذماث 

 - 200 69  340 - - 17  800 - 200 51  540 الاظدؽفائُت الجامػُت

الخذماث الػالحُت 

اإلاخخصت والعالمت 

 - - 1  300 - - 400 - - 900 الصحُت 

الخذماث الػالحُت 

 - - 100 - - - - - 100 اإلاخخصت باإلايعخير

 - 200 70  740 - - 18  200 - 200 52  540     املجمىع
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 : غلى معخىي اغخماداث الخػهذ والذفؼ هما ًلي2021وكذ جؼىسث جلذًشاث 

 (بحساب ألالف ديىا )                                                                                                                                                                                                                    

البرهامج 

 الفرعي

 جطى  الادتماداث 2021جلديراث  2020ق م  2019إهجازاث 

ادتماداث 

 التعجد

ادتماداث 

 الدفع

ادتماداث 

 التعجد

ادتماداث 

 الدفع

ادتماداث 

 التعجد

ادتماداث 

 الدفع

ادتماداث 

 التعجد

ادتماداث 

 الدفع

ؼ بصذد  مؽاَس

 10  590 -112  601 52  740 67  260 42  150 179  861 44  350 16  200 ؤلاهجاص

ؼ حذًذة  14  425 15  250 18  200 85  450 3  775 70  200 6  400 93  850 مؽاَس

 25  015 -97  351 70  940 152  710 45  925 250  061 50  750 110  050   املجمىع

 

ؼ اإلاذسحت بهزا البرهامج في ما ًلي ل أهّم اإلاؽاَس
ّ
 :وجخمث

 ،(2021بشهامج )تهُئت اإلاعدؽفُاث الجامػُت  -

 البرهامج الخصىص ي لذغم البحث الػلمي والخجذًذ في اإلاجاٌ الؼبي، -

 آالث هؽف بالشهين اإلاغىاػِس ي  إلاعدؽفُاث الحبِب بىسكُبت بصفاكغ وبؽير 3اكخىاء  -

 حمضة لألػفاٌ بخىوغ وؼاٌس هُيٌى بخىوغ،

 ملؼؼ لفائذة معدؽفيي ؼاٌس هُيٌى وفؼىمت بىسكُبت 128اكخىاء آلتي مفشاط راث  -

 باإلايعخير،

ش الؼبي بمعدؽفى الشابؼت، -  اكخىاء ججهيزاث لفائذة كعم الخصٍى

ض ومعدؽفى فشحاث حؽاد بعىظت 3اكخىاء  - ت لفائذة مػهذ صالح غٍض ُّ  معجالث خؼ

 ومعدؽفى الحبِب بىسكُبت بصفاكغ،

- ،  جأهُل كعم ألارن والحىجشة وألاهف بمعدؽفى ؼاٌس هُيٌى

 .بىاء كعم ؤلاوػاػ الؼبي بمعدؽفى ظهلٌى بعىظت -
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 الليادة واملساهدة:  البرهامج التاسع

 :ثلديم البرهامج وإستراثيجيته- 1

م ألاّوٌ باللُادة25ٌشخمل هرا البرهامج على 
ّ
ت، بسهامج فسعي خُث ًخعل  ؤما بلُت  واإلاظاهدة اإلاسهٍص

ت ىدزج ضمً هرا البرهامج الفسعي عدد مً . البرامج الفسعُت فهي جخخص باإلاظاهدة الجهٍى الهُاول ٍو

ت الخالُت : اإلاسهٍص

 الدًىان والهُاول اإلالحلت به، 

 ع والنزاعاث  ،وخدة الدشَس

 وخدة الخعاون الفني، 

 بدازة الدزاطاث والخخطُط، 

 الخفلدًاث، 

 وخداث الخصسف خظب ألاهداف، 

 ؤلادازة العامت للمصالح اإلاشترهت، 

 ؤلادازة العامت للهُاول الصحُت العمىمُت، 

 ؤلاطازاث ً ت لخيٍى  .الىخدة اإلاسهٍص

ت24ؤّما بخصىص البرامج الفسعُت ألاخسي وعددها  م باإلاظاهدة الجهٍى
ّ
ىضىي جدذ . ، فهي جخعل ٍو

فت باإلاظاهدة، واإلاخمثلت في
ّ
ت اإلايل ُّ  :هره البرامج الفسعُت عدد مً اإلااّطظاث العمىم

 ،ت للصّحت  ؤلادازاث الجهٍى

 مسهص الدزاطاث الفىُت والصُاهت البُىلىحُت وؤلاطدشفاثُت، 

 البُداغىجي إلطازاث الصحت العمىمُت ً  ،اإلاسهص الىطني للخيٍى

 اإلاعهد الىطني للصحت، 

 ً  . ألاطاس ي واإلاظخمسماطظاث الخيٍى
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فضال عً هره البرامج الفسعُت، فةّن هرا البرهامج ٌشخمل على عدد مً الفاعلين العمىمُين 

لت بالىظام اإلاعلىماحي والاعخماد في بطتراجُجُتٌظاهمىن في جدلُم الرًً 
ّ
 البرهامج في اإلاداوز اإلاخعل

 :، واإلاخمثلت فياإلاجاٌ الصحي والسكابت الصحُت

  لىشازة الصحتؤلاعالمُتمسهص ، 

 في اإلاجاٌ الصحي والخلُُمالهُئت الىطىُت لالعخماد ، 

 الهُئت الىطىُت للظالمت الصحُت للمىخجاث الغراثُت .

بما ًخماش ى مع الظُاطاث اللطاعُت مع " اللُادة واإلاظاهدة"جّم ضبط بطتراجُجُت بسهامج وكد 

 .ألاخر بعين الاعخباز ؤلاشيالُاث التي ٌشيى منها اللطاع خاصت في ما ًخعلم بمخطلباث الحىهمت السشُدة

اث هرا البرهامج هما ًلي  :وجخمدىز ؤهم ؤولٍى

  خىاز  وجفعُل  وؤلاشساف على مخخلف البرامج والخيظُم بُنهارسم الاستراثيجية العامة للمهّمة

ت واللاهىهُت والدزاطاث والسكابت  ُّ ع الخصّسف بلى حاهب الخخطُط والبرمجت ووضع الاطس الدشَس

 والخلُُم،

  ت وبخىفيردعم البرامج العملياثية ت كصد مظاعدتها اإلاالُت واللىحظدُت اإلاىازد البشٍس  الضسوٍز

 هما ٌعمل بسهامج اللُادة واإلاظاهدة مع مخخلف .على اللُام بدوزها في ؤخظً الظسوف

اإلاخدخلين العخماد لىخاث كُادة جمىً مً اجخاذ اللسازاث و جىحُه الظُاطاث العمىمُت  

لخلدًم خدمت صحُت ؤطاطها الجىدة والخلُُم بهدف ضمان اإلاظاواة والحّد مً الفىازق بين 

ت فئاث اإلاجخمع وجاّطع لهُيل صحي ًخميز بالشفافُت والىجاعت
ّ
 .واف

 على مدىزًٍ بطتراجُجُين جم ضبطهما وهما اللُادة واإلاظاهدة بسهامجوبالخالي جسجىص خطط 

 خُث ًىدزحان في بطاز اإلاجهىد الىطني والخددًاث اإلاىاطت بعهدة مشتركين بين مختلف املهمات

ت  الىشازة لدعم مبادت الحىهمت والشفافُت وخظً الخصسف وملاومت الفظاد بمخخلف الهُاول ؤلاداٍز

ت واإلاعسفُت وجسشُد الخصسف  الخابعت لها ؤو جدذ بشسافها والخىحهاث الىطىُت لخإهُل اإلاىازد البشٍس

ت ومشسوع بصالح اإلاالُت العمىمُت وبزطاء  اإلاالي واللىحظتي مً خالٌ جدظين حىدة الخدماث ؤلاداٍز

: مىظىمت حدًدة للخصسف في اإلايزاهُت وهما

 دعم مبادت الحىهمت للمهمت بمخخلف بسامجها، 

 ت واإلاالُت  .ضمان الخصّسف الىاحع في مىازد اإلاهّمت البشٍس
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 خازطت بسهامج اللُادة واإلاظاهدة: 5زطم بُاوي عدد 
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القیادة و المساندة 

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج   القیادة و المساندة لسنة 

البرنامج

190 588 القیادة والمساندة

99 997 المساندة والتكوین األساسي والمستمر 

10 445 المساعدة الفنیة في اإلعالمیة

13 450 الرقابــــة الغذائیة

2 955 التقییم واإلعتماد

317 435  المجموع :
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 :أداء البرهامج -2

ل بطاز ؤداء البرهامج في ما ًلي
ّ
 :ًخمث

 :ألاهداف إلاستراثيجية للبرهامج وثطّىر مؤشزات ألاداء - 1.2
 

 :ًسجىص بسهامج اللُادة واإلاظاهدة على زالزت ؤهداف اطتراجُجُت، واإلاخمثلت في

جم ضبطه جماشُا  ٌعّد هرا الهدف مدىزي خُث :الزشيدة الحىكمة مبادئ إرساء .1

مع جىحهاث اإلاهمت لدعم آلالُاث والخدابير الالشمت لخطبُم مبادت الحىهمت السشُدة 

مثل هرا الهدف مً ألاهداف ؤلاطتراجُجُت الري ٌظعى لخدلُله ول  والشفافُت ٍو

وبهدف كُاض مدي جدلُم هرا الهدف، كد جّم اعخماد زالزت . الهُاول اإلايلفت باللُادة

 :ماشساث، وهي واآلحي

  وظبت بهجاش اللسازاث والخىصُاث اإلاخخرة مً كبل لجان اللُادة

ؤلاطتراجُجُت باعخباز ماشس ًخّىٌ مخابعت جلدم بزطاء آلُاث جسهيز مىظىمت 

 الخصّسف في اإلايزاهُت خظب ألاهداف،
 

  س في بطاز
ّ

ازة اإلاىكع السطمي إلاهمت الصّحت خُث ًىدزج هرا اإلااش وظبت ٍش

الدوز الاجصالي إلاهمت الصحت خاّصت في ظل ما حشهده البالد هدُجت حاثدت 

 اليىزوها،
 

  وظبت بهجاش علىد ألاداء للماطظاث العمىمُت للصحت واإلااطظاث التي ال

ت واإلايشأث س في بطاز خىهمت . جىدس ي صبغت بداٍز
ّ

خنّزٌ هرا اإلااش ٍو

ت واإلايشأث ؤي الفاعلين العمىمُين  اإلااطظاث التي ال جىدس ي صبغت بداٍز

واإلاخمثل بضبط ألاهداف بين زثِع " علد ألاداء"وذلً بضبط بطاز حعاكدي 

 .البرهامج والفاعل العمىمي ومخابعت جدلُلها
 

ثزشيد التصزف في املىارد البشزية دفعا للمالءمة بين املهارات والحاجيات  .2

ًخنّزٌ هرا الهدف في بطاز : وضماها للمساواة وثكافؤ الفزص بين جميع الفئات
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وللُاض مدي . الخىحهاث الىطىُت واإلاداوز الاطتراجُجُت لبرهامج اللُادة واإلاظاهدة

ً الخالُين ٍس
ّ

 :جدلُم هرا الهدف، جّم اعخماد اإلااش
 

  مً مخابعت دوزٍت لىخلت ً
ّ
 الفازق بين جلدًساث واهجاشاث ألاحىز باعخبازه ًمى

ب الخلدًساث مً واكع ؤلاهجاشاث وذلً بالعمل على جدلُم  ألاحىز وجلٍس

 جلدًساث دكُلت للخإحير وبالخالي ضبط العدد الحلُلي ألعىان مهمت الصحت،
 

  س ت في جطٍى ُّ ً مً ؤهم ً هظسا إلاا ًىدظُه الخيٍى وظبت بهجاش مخطط الخيٍى

ت، وبالخالي الازجلاء بجىدة الخدماث  الىفاءاث واإلاهازاث للمىازد البشٍس

 ،الصحُت
 

ًىدزج هرا الهدف في بطاز العمل : املحافظة على ديمىمة امليزاهية وثزشيد التصزف .3

على جدلُم ألاهداف اإلاسطىمت مع ضمان الخىاشهاث اإلاالُت للمهّمت، وذلً بمخابعت 

م ماشساث كِع ؤداء جيسجم مع هرا الهدف ؤلاطتراجُجي وللُاض . بهجاشها عً طٍس

ً الخالُينمدي جدلُم هرا الهدف، كد جّم اعخماد  ٍس
ّ

 :اإلااش
 

  ع آلُت وظبت بهجاش اإلايزاهُت باعخباز ؤن اإلاخابعت الدوزٍت لخلدم بهجاش اإلاشاَز

 فعالت للخثبذ مً مدي جدلُم ألاهداف وألاوشطت اإلابرمجت،
 

 د الخدىم في  ولفت هفلاث الدظُير باإلالازهت مع ً مً مٍص
ّ
عدد ألاعىان بما ًمى

ولفت هره الىفلاث وذلً بىضع آلُاث جسشُد الاطتهالن في بدازاث مهمت 

 .الصحت
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 ألاهداف

 إلاستراثيجية

ات كيس أداء مؤشز

 الهدف
الـىحدة 

 ق م إهجاسات

2020 

 ثلديزات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 :1الهدف 
 الحوكمة مبادئ   إرساء

 الرشيدة

وظبت بهجاش : 1.1اإلااشس

اللسازاث والخىصُاث 

اإلاخخرة مً كبل لجان 

 اللُادة ؤلاطتراجُجُت

 80 50 25 - - - -وظبت 

ازة : 2.1اإلااشس  وظبت ٍش

اإلاىكع السطمي إلاهمت 

 الصحت

 80 78 75 - 40 40 30 وظبت

وظبت بهجاش  :3.1اإلااشس

علىد ألاداء 

للماطظاث العمىمُت 

للصحت واإلااطظاث 

التي ال جىدس ي صبغت 

ت واإلايشأث  بداٍز

 80 60 40 - - - - وظبت

 :2الهدف 
ترشيد التصرف في 

الموارد البشرية دفعا 
للمالءمة بين المهارات 

والحاجيات وضمانا 
للمساواة وتكافؤ الفرص 

 بين جميع الفئات

: 1.2اإلااشس

الفازق بين جلدًساث 

وبهجاشاث ألاحىز 

 99.8 99.8 99.8 - 99.8 94.3 93.7وظبت 

 :2.2اإلااشس

وظبت بهجاش مخطط 

ً  الخيٍى

 80 60 50 - 70 60 70 وظبت

 :3الهدف 
المحافظة على ديمومة 

الميزانية وترشيد 
 التصرف

وظبت بهجاش :  1.3اإلااشس

 اإلايزاهُت
 99.0 99.0 90.0 - 99.5 99.6 98.7 وظبت

ولفت هفلاث : 2.3اإلااشس

الدظُير باإلالازهت مع 

 عدد ألاعىان

 2.4 2.5 2.6 - 2.9 2.7 2.8 وظبت
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 :أوشطة البرهامج- 2.2
 

ألاهداف  

 إلاستراثيجية
زات 

ّ
التدخالتاملؤش ألاوشطة  

 :1الهدف 
 الرشيدة الحوكمة مبادئ   إرساء

وظبت بهجاش : 1.1اإلااشس

اللسازاث والخىصُاث اإلاخخرة 

مً كبل لجان اللُادة 

 ؤلاطتراجُجُت

مساحعت الخلظُم البرامجي إلاهمت الصحت، - 

بعداد مُثاق الخصسف، - 

حعلم م بعداد دلُل بحساءاث  اطخىماٌ-

ت  باإلاىازد البشٍس

اللُادة  - 

واإلاظاهدة 

ـــــت ــ ــ ــ  اإلاسهٍص

اإلاظاهدة - 

ت  الجهٍى

 

 

ازة اإلاىكع : 2.1اإلااشس  وظبت ٍش

 السطمي إلاهمت الصحت

بخدار زوابط في اإلاىكع السطمي لىشازة  -

الصحت خٌى الاطخفظازاث في بطاز الىفاذ 

 بلى اإلاعلىمت،

اللُام بالخدُِىاث الالشمت في الىكذ - 

اإلاىاطب وبدزاج ول ما هى حدًد بصفت 

 .واضحت وحاذبت للصواز

وظبت بهجاش علىد  :3.1اإلااشس

ألاداء للماطظاث العمىمُت 

للصحت واإلااطظاث التي ال 

ت واإلايشأث  جىدس ي صبغت بداٍز

حلظاث عمل ومىاكشاث مع ألاطساف - 

 .اإلاعىُت

 :2الهدف 
ترشيد التصرف في الموارد 

البشرية دفعا للمالءمة بين 
المهارات والحاجيات وضمانا 
للمساواة وتكافؤ الفرص بين 

 جميع الفئات

: 1.2اإلااشس

الفازق بين جلدًساث وبهجاشاث 

 ألاحىز 

الضبط الدكُم لللاثماث اإلاعدة لىفلاث - 

الخإحير مع ألاخر بعين الاعخباز للعىاصس غير 

 اإلاخىكعت،

ت ليظم -  اإلاخابعت الدوزٍت والشهٍس

 .اطتهالن هفلاث الخإحير

 :2.2اإلااشس

ً  وظبت بهجاش مخطط الخيٍى

ً بالخيظُم مع -  جددًد خاحُاث الخيٍى

 ً الهُاول اإلاعىُت والسبط بين عملُت الخيٍى

 .وألاهداف ؤلاطتراجُجُت

جسهيز مىظىمت مخابعت وجلُُم لضمان - 

ً والعمل على مساحعت مداوز  حىدة الخيٍى

ً وبضافت مداوز  مخطط الخيٍى

خصىصُت جخماش ى مع مهمت الصحت 

 .واخخصاصاث ؤعىانها
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ألاهداف  

 إلاستراثيجية
زات 

ّ
التدخالتاملؤش ألاوشطة  

 :3الهدف 
المحافظة على ديمومة الميزانية 

 وترشيد التصرف

وظبت بهجاش :  1.3اإلااشس

 اإلايزاهُت

مىافاة زئطاء البرامج بجمُع حداٌو -

اإلاخابعت لإلعخماداث خظب طبُعت الىفلت 

 .وخظب البرامج ومخخلف وظب ؤلاهجاش

جمىين مخخلف زئطاء البرامج مً زمىش - 

لإلطالع الحُني على الىضعُاث اإلاالُت 

 ".ؤدب"باإلاىظىمت ؤلاعالمُت 

ت ومخخلف -  بهجاش البرمجت الظىٍى

جدُِىاتها وؤلاشيالُاث التي خالذ دون 

 .بهجاش البرمجت ألاولُت للىفلاث

ولفت هفلاث : 2.3اإلااشس

الدظُير باإلالازهت مع عدد 

 ألاعىان

جسشُد اطتهالن اإلاىاد ؤلاطتهالهُت - 

 للمعداث ؤلاعالمُت وآالث اليسخ والفاهع،

د الخدىم في مصاٍزف ؤلاطخلباالث -  مٍص

 وؤلاكامت واإلاهماث بالخازج،

الصُاهت الدوزٍت للعسباث للخللُص مً - 

ألاعطاب ومصاٍزف ؤلاصالح ضماها للظير 

ت مع جىثُف  العادي للمصالح ؤلاداٍز

ت   .عملُاث السكابت على الظُازاث ؤلاداٍز
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 :هفلات البرهامج -3

 ؤ د في 301 604 ؤد ملابل 320  490 في خدود 2021جلّدز هفلاث بسهامج اللُادة واإلاظاهدة لظىت 

 :وجخىّشع هما ًلي. % 6,3، ؤي ما ًمثل وظبت جطىز كدزها 2020طىت 

 (بحساب ألالف ديىار)                                                                                                                                                                                                                                  

 ألاكسام
مصادر 

 التمىيل

 اهجاسات

2019 

 ق م

 2020 

 ثلديزات

2021 
 الفارق 

 اليسبة

(%) 

هفلات 

 التأجير

 6.3 8  776 147  815 139  039 111  652 مىازد الدولت

 - - 30 30 30 م ذ م ع

 6.3 8  776 147  845 139  069 111  682 جملة اللسم

هفلات 

 التسيير

 20.6 2  960 17  300 14  340 10  650 مىازد الدولت

 12.4 320 2  900 2  580 2  270 م ذ م ع

 19.4 3  280 20  200 16  920 12  920 جملة اللسم

هفلات 

 التدخالت

 39.1 3  840 13  670 9  830 7  555 مىازد الدولت

 47.1 40 125 85 - م ذ م ع

 39.1 3  880 13  795 9  915 7  555 جملة اللسم

هفلات 

 الاستثمار

 2.2 2  950 138  650 135  700 72  580 مىازد الدولت

 - - - - - م ذ م ع

 2.2 2  950 138  650 135  700 72  580 جملة اللسم

بلية 

 الىفلات

 - - - - - مىازد الدولت

 - - - - - م ذ م ع

 - - - - - جملة اللسم

   املجمـــــــــــــــــىع

 6.2 18  526 317  435 298  909 202  437 مىازد الدولت

 13.3 360 3  055 2  695 2  300 م ذ م ع

 6.3 18  886 320  490 301  604 204  737 جملة ألاكسام
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

55 712 00014 393 00013 670 000138 650 000222 425 000 القیادة والمساندة المركزیة1

13 696 000283 00013 979 000 المساندة  بتونس2

2 943 000123 5003 066 500 المساندة بأریانة3

3 357 000137 0003 494 000 المساندة ببن عروس4

1 999 00082 5002 081 500 المساندة بمنوبة5

2 894 000113 0003 007 000 المساندة ببنزرت6

3 275 00093 0003 368 000 المساندة  بنابل7

3 313 00082 5003 395 500 المساندة بباجة8

2 341 00074 0002 415 000 المساندة  بزغوان9

3 053 00088 0003 141 000 Aالمساندة بالكاف
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 3 065 000113 0003 178 000 Bالمساندة  بسلیانة

3 218 000152 5003 370 500 Cالمساندة بالقیروان

5 226 000144 0005 370 000 Dالمساندة  بالقصرین

3 590 000141 0003 731 000 Eالمساندة  بقفصة

4 016 000124 0004 140 000 Fالمساندة بسیدي بوزید

6 554 000149 5006 703 500 Gالمساندة بصفاقس

2 209 000103 0002 312 000 Hالمساندة بالمهدیة

6 546 00087 5006 633 500 Iالمساندة  بالمنستیر

4 174 000120 5004 294 500 Jالمساندة بقابس

2 457 000132 0002 589 000 Kالمساندة  بمدنین

1 672 000118 5001 790 500 Lالمساندة  بتطاوین

1 890 000103 0001 993 000 Mالمساندة بتوزر

2 328 000110 0002 438 000 Nالمساندة  بقبلي

5 775 000103 0005 878 000 Oالمساندة  بسوسة
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2 512 000129 0002 641 000 Pالمساندة بجندوبة

147 815 00017 300 00013 670 000138 650 000317 435 000 9جمـــلة البرنامج
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 :هفلات التأجير - 1.3

 حعهدا 2021جبلغ الاعخماداث اإلاسّطمت بعىىان هفلاث جإحير ؤعىان بسهامج اللُادة واإلاظاهدة لظىت 

 .%6,3، ؤي ما ًمثل وظبت جطّىز كدزها 2020 ؤ د في طىت 139 039 ؤ د ملابل 147  815ودفعا ما كدزه 

 :وجخىّشع هره الاعخماداث على البرامج الفسعُت على الىدى الخالي

 (بحساب ألالف ديىار)                                                                                                                                                                                                    

 البرهامج الفزعي
اهجاسات 

2019 

 ق م

 2020 

ثلديزات 

2021 
 اليسبة الفارق 

ت  14,0 6  854 55  712 48  858 44  234 اللُادة واإلاظاهدة اإلاسهٍص

ت   2,1 1  922 92  103 90  181 67  418 اإلاظاهدة الجهٍى

     املجمىع
652  111 039  139 815  147 776  8 6,3 

  

 :هرا، باإلضافت بلى اإلاىازد الراجُت للماطظاث الخابعت للبرهامج والتي جخىّشع على الىدى الخالي

 (بحساب ألالف ديىار)                                                                                                                                                                                                                

 البرهامج الفزعي
 ق م

 2020 

 ثلديزات

 2021 
 اليسبة الفارق 

ت  - - - - اللُادة واإلاظاهدة اإلاسهٍص

ت   اإلاظاهدة الجهٍى
30 30 - 0,0 

     املجمىع
30 30 - 0,0 
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شخمل اإلابلغ الجملي العخماداث الخإحير لهرا البرهامج على  :َو

 باليظبت للمهّمت: 

 -ً            ؤ د666 : جإحير ؤعضاء الحيىمت وؤعضاء الدواٍو

      ؤ د25 909 : ألاحس ألاطاس ي والخدزج                       - 

      ؤ د66 280 : اإلاىذ الخصىصُت اللازة - 

ت-  ُّ         ؤ د2 395 : ألاعىان اإلاخعاكدون والرًً ٌشغلىن خطط وكخ

ل- 
ّ
      ؤ د21 161 : اإلاظاهماث اإلادمىلت على اإلاشغ

        ؤ د13 589 : مىذ ؤخسي - 

     أ د130 000 =    1                                                                                                     جملة فزعّية 

 

 باليظبت للماطظاث العمىمُت: 

ت مىذ جإحير اإلااطظاث العمىمُت الخاضعت-  ُّ         ؤ د1 435 : إلاجلت اإلاداطبت العمىم

م ؤطاطا باإلاىذ اإلاظىدة لفاثدة 
ّ
 مدازض علُا لعلىم وجلىُاث 4وجخعل

 معاهد علُا لعلىم 5الصحت بيل مً جىوع واإلايظخير وصفاكع وطىطت و

 مدزطت 15الخمٍسض بيّل مً جىوع والياف وطىطت وصفاكع وكابع و

 ً لعلىم الخمٍسض باإلضافت بلى اإلاعهد الىطني للصحت ومعهد الخيٍى

ً البُداغىجي  اإلاظخمس ألعىان الصحت باإلايظخير واإلاسهص الىطني للخيٍى

 . إلطازاث الصحت

  

ت غير الخاضعت إلاجلت-  ُّ      ؤ د16 380 :  اإلاداطبت العمىمُت مىذ جإحير اإلااطظاث العمىم

وجخّص اإلاىذ اإلاظىدة بعىىان هفلاث الخإحير ول مً مسهص ؤلاعالمُت  

  .لىشازة الصحت والهُئت الىطىُت للخلُُم والاعخماد في اإلاجاٌ الصحي

 

 

 

      أ د17 815 =     2 جملة فزعّية 

     أ د147 815 =                                                                                                     جملة البرهامج    
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ب عً التركُاث 
ّ
وجإخر اعخماداث الخإحير الخاّصت بهرا البرهامج بعين الاعخباز الاوعياض اإلاالي اإلاترج

  ؤ د33 000 واإلالّدزة بـ 2021 و2020الاطخثىاثُت  بعىىان طىتي  

ص فيهم ببرهامج اللُادة واإلاظاهدة بلى مىفى طىت 
ّ
بلغ العدد الجملي لألعىان اإلاسخ  4 575: 2021ٍو

 :مىّشعين على البرامج الفسعُت على الىدى الخالي

ت مً بُنهم 1 565-   1.310 عىها ٌعملىن ضمً البرهامج الفسعي اللُادة واإلاظاهدة اإلاسهٍص

ت خىّشعىن بين بطاز طبي بيظبت . ًباشسون عملهم باإلاصالح اإلاسهٍص وبطاز شبه طبي   %7ٍو

ؤّما بلُت ألاعىان والبالغ .  %33 وعملت بيظبت  %44 وبطاز بدازي وفّني بيظبت  %16بيظبت 

 عىها، فةنهم ًيخمىن بلى مخخلف اإلااطظاث العمىمُت اإلادزحت بالبرهامج الفسعي 255عددهم 

 .اإلاروىز باعخبازها فاعلين عمىمُين

باشس هاالء .  بسهامج فسعي ًخعلم باإلاظاهدة على اإلاظخىي الجهىي 24 عىها ًيخمىن لـ 3 010-  ٍو

ً الساحعت باإلشساف بلى  ت وماطظاث الخيٍى ألاعىان مهامهم ؤطاطا بمخخلف ؤلادازاث الجهٍى

خىّشعىن بين بطاز طبي بيظبت . وشازة الصحت  وبطاز  %30وبطاز شبه طبي بيظبت   %17ٍو

 . %31 وعملت بيظبت  %22بدازي وفّني بيظبت 

 

 :هفلات التسيير - 2.3

 حعهدا ودفعا 2021جبلغ الاعخماداث اإلاسطمت بعىىان هفلاث حظُير بسهامج اللُادة واإلاظاهدة لظىت 

وجخىّشع .  %20,6، ؤي ما ًمثل وظبت جطىز كدزها 2020 ؤ د في طىت 14 340 ؤ د ملابل 17  300ما كدزه 

ت هما ًلي ُّ  : الاعخماداث خظب البرامج الفسع

 (بحساب ألالف ديىار)                                                                                                                                                                                                                           

 البرهامج الفزعي
اهجاسات 

2019 

 ق م

 2020 

ثلديزات 

2021 
 اليسبة الفارق 

ت  25,0 2  875 14  393 11  518 7  924 اللُادة واإلاظاهدة اإلاسهٍص

ت   3,0 85 2  907 2  822 2  726 اإلاظاهدة الجهٍى

 20,6 2  960 17  300 14  340 10  650     املجمىع
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 :هرا باإلضافت بلى اإلاىازد الراجُت للماطظاث الخابعت للبرهامج والتي جخىّشع على الىدى الخالي

 (بحساب ألالف ديىار)                                                                                                                                                                                                                      

 البرهامج الفزعي
 ق م

 2020 

 ثلديزات

 2021 
 اليسبة الفارق 

ت  22,2 300 1  650 1  350 اللُادة واإلاظاهدة اإلاسهٍص

ت   1,6 20 1  250 1  230 اإلاظاهدة الجهٍى

 12,4 320 2  900 2  580     املجمىع

 

 :هما جخىّشع هره الاعخماداث خظب طبُعت الهُيل على الىدى الخالي

 

     أ د10  535 : مصالح اإلاهّمت- 

ت إلاهّمت الصحت  ت والجهٍى  وتهم هفلاث حظُير اإلاصالح اإلاسهٍص

ت، شساء الىكىد، حعهد وصُاهت وطاثل الىلل، اطخغالٌ ) ألاهٍس

 (...اإلاىظىماث ؤلاعالمُت،

  

ت-  ُّ       أ د2  040 : اإلااطظاث العمىمُت الخاضعت إلاجلت اإلاداطبت العمىم

م ؤطاطا باإلاىذ اإلاظىدة لفاثدة ماطظاث الخعلُم العالي 
ّ
وجخعل

ً الخاضعت إلشساف مهمت الصحت  .وماطظاث الخيٍى
  

ت-  ُّ      أ د4  725 : اإلااطظاث العمىمُت غير الخاضعت إلاجلت اإلاداطبت العمىم

وجخّص هفلاث حظُير اإلاصالح ول مً مسهص ؤلاعالمُت لىشازة الصحت 

 .والهُئت الىطىُت للخلُُم والاعخماد في اإلاجاٌ الصحي
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 :هفلات التدخالت - 3.3

 حعهـــدا ودفـــــعا ما كدزه 2021جبلغ هفلـــاث الخدخالث لفــــــــــاثدة بسهامج اللُـــــــادة واإلاظاهــــــدة لــــــــظىت 

 . %39,1، ؤي بيظبت جطّىز كدزها 2020 ؤ د في طىت 9 830 ؤ د ملابل 13 670

ت هما ًلي ُّ  : وجخىّشع الاعخماداث خظب البرامج الفسع
 (بحساب ألالف ديىار)                                                                                                                                                                                                                         

 البرهامج الفزعي
اهجاسات 

2019 

 ق م

 2020 

ثلديزات 

2021 
 اليسبة الفارق 

ت  40,3 3  825 13  325 9  500 7  555 اللُادة واإلاظاهدة اإلاسهٍص

ت   4,5 15 345 330 - اإلاظاهدة الجهٍى

 39,1 3  840 13  670 9  830 7  555     املجمىع
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 :هفلات الاستثمار - 4.3

 ؤ د حعهدا 165 500 في خدود 2021لبرهامج اللُادة واإلاظاهدة لظىت  ضبطذ هفلاث الاطدثماز

. % 2,2، ؤي ما ًمثل وظبت جطّىز كدزها 2020 ؤ د دفعا في طىت 135 700 ؤ د دفعا ملابل 138 650و

 :وجخىّشع هره الىفلاث على الىدى الخالي

 (بحساب ألالف ديىار)                                                                                                                                                                                                                             

 البرهامج الفزعي
اهجاسات 

2019 

 ق م

 2020 

ثلديزات 

2021 
 اليسبة الفارق 

ت  2,2 2  950 138  650 135  700 72  580 اللُادة واإلاظاهدة اإلاسهٍص

ت   - - - - - اإلاظاهدة الجهٍى

 2,2 2  950 138  650 135  700 72  580     املجمىع
 

ل على الىدى الخالي  :هما جىّشع  الاعخماداث وفلا إلاصادز الخمٍى
 (بحساب ألالف ديىار)                                                                                                                                                                                                                              

 البرهامج الفزعي

 الجملـــــــة مشاريع جديدة مشاريع بصدد إلاهجاس

مىارد 

عامة 

 للميزاهية

مىارد 

كزوض 

خارجية 

 مىظفة

مىارد 

 أخزي 

مىارد 

عامة 

 للميزاهية

مىارد 

كزوض 

خارجية 

 مىظفة

مىارد 

 أخزي 

مىارد 

عامة 

 للميزاهية

مىارد 

كزوض 

خارجية 

 مىظفة

مىارد 

 أخزي 

اللُادة واإلاظاهدة 

ت  - 17  500 121  150 - - 79  800 - 17  500 41  350 اإلاسهٍص

ت   - - - - - - - - - اإلاظاهدة الجهٍى

 - 17  500 121  150 - - 79  800 - 17  500 41  350 الـمجمىع
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 : على مظخىي اعخماداث الخعهد والدفع هما ًلي2021وكد جطىزث جلدًساث 
 (بحساب ألالف ديىار)                                                                                                                                                                                                                             

 البرهامج الفزعي

 ثطىر الاعتمادات 2021ثلديزات  2020ق م  2019إهجاسات 

اعتمادات 

 التعهد

اعتمادات 

 الدفع

اعتمادات 

 التعهد

اعتمادات 

 الدفع

اعتمادات 

 التعهد

اعتمادات 

 الدفع

اعتمادات 

 التعهد

اعتمادات 

 الدفع

ع بصدد  مشاَز

 13  543 -51  498 58  850 49  900 45  307 101  398 31  230 19  000 ؤلاهجاش

ع حدًدة  -10  593 -16  200 79  800 115  600 90  393 131  800 41  350 160  200 مشاَز

 2  950 -67  698 138  650 165  500 135  700 233  198 72  580 179  200   املجمىع

 

ع اإلادزحت بهرا البرهامج في ما ًلي ل ؤهّم اإلاشاَز
ّ
 :وجخمث

 ،اكخىاء ؤزاض ي وعمازاث 

 ،البرهامج الخصىص ي لدعم اللطاع الصحي 

 ،س اإلاىظىمت اإلاعلىماجُت الصحُت  جطٍى

 ،ججدًد اإلاصاعد باإلااّطظاث الاطدشفاثُت 

 ،عملُاث التهُئت والتهرًب 

 صُاهت الخجهيزاث الثلُلت. 



  
  
  
  
  
  
  

الحقمال  
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المباشرون بالدیوان

القیادة و المساندة البرنـامج :

القیادة والمساندة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

10 : هیاكل القیادة والمساندة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

10 : القیادة والمساندة1النشاط 

10 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
9 مكلف بمأموریة

10جملة البرنامج الفرعي

10القیادة و المساندة جملة برنامج

10الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

100

توزیع التـرقیـات

القیادة و المساندة البرنـامج :
القیادة والمساندة المركزیةالبرنامج الفرعي :

3 300 : هیاكل القیادة والمساندة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

: القیادة والمساندة1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

3 300

9السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

7 مهندس عاممهندس رئیس

2 مهندس رئیسمهندس أول

60سلك العملة

10 ملحق للصحة العمومیة10عامل صنف 

25 مستكتب الصحة العمومیة7 و6 و5عملة صنف 

25 كاتب تصرف للصحة العمومیة9 و8عملة صنف 

1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1 مكتبي أو موثقمكتبي مساعد

2سلك المهندسین المعماریین لإلدارة

2 مهندس معماري رئیسمهندس معماري أول

4سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة

2 طبیب بیطري أولطبیب بیطري

1 طبیب بیطري صحي رئیسطبیب بیطري أول

1 طبیب بیطري إختصاصي أولطبیب بیطري إختصاصي
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4سلك البیولوجیین

4 بیولوجيبیولوجي مساعد

11سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

3 أستاذ مساعد  التعلیم العاليمساعد  التعلیم العالي

6 أستاذ محاضر  التعلیم العاليأستاذ مساعد  التعلیم العالي

2 أستاذ التعلیم العاليأستاذ محاضر  التعلیم العالي

210السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي

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

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

29سلك صیادلة الصحة العمومیة

8 صیدلي رئیس للصحة العمومیةصیدلي أول للصحة العمومیة

16 صیدلي أول للصحة العمومیةصیدلي للصحة العمومیة

2 صیدلي مختص أول للصحة العمومیةصیدلي مختص للصحة العمومیة

3 صیدلي مختص رئیس للصحة العمومیةصیدلي مختص أول للصحة العمومیة

411 1سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة

1 150 ممرض رئیس أول للصحة العمومیةممرض  رئیس للصحة العمومیة

20 أستاذ تعلیم سلك مساعدي األطباءممرض  رئیس للصحة العمومیة

31 ممرض أول للصحة العمومیةممرض الصحة العمومیة

160 ممرض  رئیس للصحة العمومیةممرض أول للصحة العمومیة

50 ممرض عام للصحة العمومیةممرض رئیس أول للصحة العمومیة

25سلك المتفّقدین الطبیین والموازین لهم

5 متفّقد عام للّصحة العمومیةمتفّقد مركزي للّصحة العمومیة

20 متفّقد مركزي للّصحة العمومیةمتفّقد جهوي للّصحة العمومیة

216سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة

35 متصرف مستشار للصحة العمومیةمتصرف الصحة العمومیة

45 متصرف رئیس للصحة العمومیةمتصرف مستشار للصحة العمومیة

30 متصرف عام للصحة العمومیةمتصرف رئیس للصحة العمومیة

51 متصرف الصحة العمومیةملحق للصحة العمومیة

55 ملحق للصحة العمومیةكاتب تصرف للصحة العمومیة

6السلك الطبي للمستشفیات

6 طبیب أول للمستشفیاتطبیب المستشفیات
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31سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة

16 طبیب أسنان أول للصحة العمومیةطبیب أسنان للصحة العمومیة

10 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیةطبیب أسنان أول للصحة العمومیة

2 طبیب أسنان اختصاصي أول للصحة العمومیةطبیب أسنان إختصاصي للصحة العمومیة

3 طبیب أسنان إختصاصي رئیس للصحة العمومیةطبیب أسنان اختصاصي أول للصحة العمومیة

13سلك أطباء األسنان اإلستشفائیین الجامعیین

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

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

4سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

1 أخّصائي نفساني عامأخّصائي نفساني رئیس

3 أخّصائي نفساني رئیسأخّصائي نفساني أول

19سلك الصیادلة اإلستشفائیین الجامعیین

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

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

5سلك أعوان مؤسسات التكوین التابعة لوزارة الصحةالعمومیة

5 متفقد تعلیم سلك مساعدي األطباءأستاذ أول لتعلیم مساعدي األطباء

865السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

35 أستاذ تعلیم سلك مساعدي األطباءفني سامي أول للصحة العمومیة

340 فني سامي رئیس للصحة العمومیةفني سامي أول للصحة العمومیة

400 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیةفني سامي رئیس للصحة العمومیة

90 فني سامي عام للصحة العمومیةفني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

167السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

22 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیةطبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة

45 طبیب رئیس للصحة العمومیةطبیب أول للصحة العمومیة

10 متفّقد جهوي للّصحة العمومیةطبیب الصحة العمومیة

5 طبیب المستشفیاتطبیب الصحة العمومیة

55 طبیب أول للصحة العمومیةطبیب الصحة العمومیة

30 طبیب إختصاصي أول للصحة العمومیةطبیب إختصاصي للصحة العمومیة

6سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

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

3 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف
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2 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

70السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

5 تقنيمساعد تقني

20 تقني رئیس أولتقني رئیس

25 تقني رئیستقني أول

20 تقني أولتقني

2سلك البیولوجیین

2 بیولوجي  أولبیولوجي

130سلك مساعدي الصحة العمومیة

130 مساعد أول للصحة العمومیةمساعد للصحة العمومیة

300 3جملة البرنامج الفرعي :

300 3القیادة و المساندة جملة برنامج

300 3الجملة  العامة العدد الجملي :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

104

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

تقدیرات 2021السلك و الرتبة

الرعایة الصحیة األساسیة  البرنامج  :1

25 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
4 متصرف مستشار
3 متصرف رئیس
1 متصرف عام
1 كاتب راقن
7 ملحق إدارة
2 كاتب تصرف
5 متصرف

25 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
9 مهندس رئیس
4 مهندس عام
12 مهندس أول

1 548 سلك العملة
1 548 5عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 محلل مركزي

2 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
1 مهندس معماري رئیس
1 مهندس معماري أول

5 سلك البیولوجیین
1 بیولوجي
2 بیولوجي أّول



105 نظـام أمـد

2 بیولوجي مساعد

2 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
2 أستاذ التعلیم الثانوي

7 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
5 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
1 أستاذ التعلیم العالي

73 سلك صیادلة الصحة العمومیة
4 صیدلي بیولوجي أول للصحة العمومیة
8 صیدلي رئیس للصحة العمومیة
11 صیدلي بیولوجي رئیس للصحة العمومیة
44 صیدلي أول للصحة العمومیة
6 صیدلي للصحة العمومیة

3 028 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 154 ممرض  رئیس للصحة العمومیة

10 ممرض الصحة العمومیة
1 749 ممرض أول للصحة العمومیة
115 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

1 سلك المتفّقدین الطبیین والموازین لهم
1 متفقد شبه طبي

659 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
74 متصرف الصحة العمومیة
70 متصرف مستشار للصحة العمومیة
6 متصرف عام للصحة العمومیة
20 متصرف رئیس للصحة العمومیة
70 ملحق للصحة العمومیة
263 كاتب تصرف للصحة العمومیة
124 مستكتب الصحة العمومیة
32 عون إستقبال  الصحة العمومیة

168 سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة
26 طبیب أسنان للصحة العمومیة
70 طبیب أسنان أول للصحة العمومیة
71 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیة
1 طبیب أسنان إختصاصي رئیس للصحة العمومیة



106 نظـام أمـد

21 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
3 أخصائي اجتماعي أول
18 أخصائي اجتماعي

15 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
3 أخّصائي نفساني رئیس
6 أخّصائي نفساني أول
6 أخّصائي نفساني

3 سلك مستشاري المصالح العمومیة
3 مستشار المصالح العمومیة

1 سلك الصیادلة اإلستشفائیین الجامعیین
1 أستاذ إستشفائي جامعي في الصیدلة

49 سلك أعوان مؤسسات التكوین التابعة لوزارة الصحةالعمومیة
1 متفقد تعلیم سلك مساعدي األطباء
2 أستاذ تعلیم سلك مساعدي األطباء للمرحلة األولى
1 أستاذ تعلیم سلك مساعدي األطباء
1 أستاذ أول لتعلیم مساعدي األطباء
44 أستاذ أول شبه طبي

1 822 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
5 فني سامي للصحة العمومیة

1 441 فني سامي أول للصحة العمومیة
337 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
39 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

1 047 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
29 طبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة
400 طبیب رئیس للصحة العمومیة
379 طبیب أول للصحة العمومیة
181 طبیب الصحة العمومیة
26 طبیب إختصاصي للصحة العمومیة
32 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

16 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
5 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
9 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف



107 نظـام أمـد

167 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
36 مساعد تقني
21 عون تقني
22 تقني رئیس
53 تقني أول
35 تقني

338 سلك مساعدي الصحة العمومیة
338 مساعد أول للصحة العمومیة

9 024 1جملة البرنامج

تقدیرات 2021السلك و الرتبة

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة  البرنامج  :2

90 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
16 متصرف مستشار
16 متصرف رئیس
1 كاتب راقن
25 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
13 كاتب تصرف
11 متصرف
3 كاتب تصرف

41 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
6 مهندس رئیس
32 مهندس أول
3 مهندس أشغال

2 939 سلك العملة
2 939 5عامل صنف 

4 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل
1 تقني مخبراإلعالمّیة
1 واضع برامج

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي مساعد
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6 سلك البیولوجیین
6 بیولوجي أّول

1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
1 أستاذ التعلیم العالي

264 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي
166 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
65 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
33 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب

127 سلك صیادلة الصحة العمومیة
5 صیدلي بیولوجي للصحة العمومیة
5 صیدلي بیولوجي أول للصحة العمومیة
12 صیدلي رئیس للصحة العمومیة
5 صیدلي بیولوجي رئیس للصحة العمومیة
58 صیدلي أول للصحة العمومیة
42 صیدلي للصحة العمومیة

14 086 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
4 190 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
2 050 ممرض الصحة العمومیة
7 606 ممرض أول للصحة العمومیة
240 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

2 303 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
325 متصرف الصحة العمومیة
127 متصرف مستشار للصحة العمومیة
9 متصرف عام للصحة العمومیة
61 متصرف رئیس للصحة العمومیة
283 ملحق للصحة العمومیة
668 كاتب تصرف للصحة العمومیة
651 مستكتب الصحة العمومیة
179 عون إستقبال  الصحة العمومیة

81 السلك الطبي للمستشفیات
45 طبیب أول للمستشفیات
36 طبیب المستشفیات

256 سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة
104 طبیب أسنان للصحة العمومیة
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107 طبیب أسنان أول للصحة العمومیة
38 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیة
2 طبیب أسنان إختصاصي للصحة العمومیة
5 طبیب أسنان اختصاصي أول للصحة العمو

23 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
5 أخصائي اجتماعي أول
18 أخصائي اجتماعي

29 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني عام
7 أخّصائي نفساني أول
21 أخّصائي نفساني

6 سلك مستشاري المصالح العمومیة
6 مستشار المصالح العمومیة

2 038 سلك المقیمین في الطب
2 038 مقیم في الطب

504 سلك المتربصین الداخلیین في الطب
504 متربص داخلي في الطب

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

61 سلك المقیمین في طب األسنان
61 مقیم في طب األسنان

103 سلك المقیمین في البیولوجیا
103 مقیم في البیولوجیا

6 508 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي للصحة العمومیة

5 970 فني سامي أول للصحة العمومیة
509 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
28 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

2 546 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
239 طبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة
305 طبیب رئیس للصحة العمومیة
610 طبیب أول للصحة العمومیة



110 نظـام أمـد

794 طبیب الصحة العمومیة
475 طبیب إختصاصي للصحة العمومیة
123 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

57 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
22 متصّرف في الوثائق و األرشیف
35 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

611 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
106 مساعد تقني
85 عون تقني
20 تقني رئیس
163 تقني أول
237 تقني

1 279 سلك مساعدي الصحة العمومیة
1 279 مساعد أول للصحة العمومیة

33 967 2جملة البرنامج

تقدیرات 2021السلك و الرتبة

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  البرنامج  :3

91 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
14 متصرف مستشار
10 متصرف رئیس
11 متصرف عام
1 كاتب راقن
24 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
10 كاتب تصرف
15 متصرف
1 كاتب تصرف

96 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
29 مهندس رئیس
13 مهندس عام
54 مهندس أول

315 سلك العملة
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315 5عامل صنف 

7 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
5 محلل مركزي
1 واضع برامج
1 محلل عام

4 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
4 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

5 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
2 مهندس معماري رئیس
1 مهندس معماري عام
2 مهندس معماري أول

16 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
4 طبیب بیطري إختصاصي أول
12 طبیب بیطري أول

39 سلك البیولوجیین
10 بیولوجي
18 بیولوجي أّول
11 بیولوجي مساعد

28 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
4 مساعد  التعلیم العالي
24 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

2 230 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي
802 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
644 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
784 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب

197 سلك صیادلة الصحة العمومیة
1 صیدلي بیولوجي أول للصحة العمومیة
51 صیدلي رئیس للصحة العمومیة
24 صیدلي بیولوجي رئیس للصحة العمومیة
72 صیدلي أول للصحة العمومیة
49 صیدلي للصحة العمومیة

8 042 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
125 مساعد الصحة العمومیة
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2 615 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
941 ممرض الصحة العمومیة

4 194 ممرض أول للصحة العمومیة
167 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

3 سلك المتفّقدین الطبیین والموازین لهم
1 متفّقد عام للّصحة العمومیة
1 متفّقد جهوي للّصحة العمومیة
1 متفقد فرعي للصحة العمومیة

1 981 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
239 متصرف الصحة العمومیة
253 متصرف مستشار للصحة العمومیة
37 متصرف عام للصحة العمومیة
71 متصرف رئیس للصحة العمومیة
331 ملحق للصحة العمومیة
702 كاتب تصرف للصحة العمومیة
288 مستكتب الصحة العمومیة
60 عون إستقبال  الصحة العمومیة

4 السلك الطبي للمستشفیات
4 طبیب أول للمستشفیات

129 سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة
7 طبیب أسنان للصحة العمومیة
47 طبیب أسنان أول للصحة العمومیة
70 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیة
1 طبیب أسنان إختصاصي للصحة العمومیة
3 طبیب أسنان اختصاصي أول للصحة العمو
1 طبیب أسنان إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

122 سلك أطباء األسنان اإلستشفائیین الجامعیین
29 مساعد إستشفائي جامعي في طب األسنان
25 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في طب األسنان
68 أستاذ إستشفائي جامعي في طب األسنان

50 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
18 أخصائي اجتماعي أول
32 أخصائي اجتماعي

89 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
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3 أخّصائي نفساني عام
19 أخّصائي نفساني رئیس
44 أخّصائي نفساني أول
23 أخّصائي نفساني

10 سلك مستشاري المصالح العمومیة
10 مستشار المصالح العمومیة

3 015 سلك المقیمین في الطب
3 015 مقیم في الطب

782 سلك المتربصین الداخلیین في الطب
782 متربص داخلي في الطب

150 سلك الصیادلة اإلستشفائیین الجامعیین
28 مساعد إستشفائي جامعي في الصیدلة
49 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصیدلة
73 أستاذ إستشفائي جامعي في الصیدلة

96 سلك المقیمین في طب األسنان
96 مقیم في طب األسنان

174 سلك المقیمین في البیولوجیا
174 مقیم في البیولوجیا

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

5 244 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
4 443 فني سامي أول للصحة العمومیة
688 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
113 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

741 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
27 طبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة
208 طبیب رئیس للصحة العمومیة
153 طبیب أول للصحة العمومیة
183 طبیب الصحة العمومیة
77 طبیب إختصاصي للصحة العمومیة
93 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

58 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
23 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
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14 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
10 متصّرف في الوثائق و األرشیف
11 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

649 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
120 مساعد تقني
43 عون تقني
85 تقني رئیس
219 تقني أول
182 تقني

376 سلك المتربصین الداخلیین في الصیدلة
376 متربص داخلي في الصیدلة

1 218 سلك مساعدي الصحة العمومیة
1 218 مساعد أول للصحة العمومیة

26 352 3جملة البرنامج

تقدیرات 2021السلك و الرتبة

القیادة و المساندة  البرنامج  :9

76 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
6 متصرف مستشار
6 متصرف رئیس
1 كاتب راقن
26 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
35 متصرف

77 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
44 مهندس رئیس
19 مهندس عام
14 مهندس أول

1 370 سلك العملة
1 370 5عامل صنف 

13 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
6 محلل
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1 محلل أول
5 محلل مركزي
1 محلل عام

3 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي
2 حافظ مكتبات أو توثیق

14 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
3 مهندس معماري رئیس
2 مهندس معماري عام
9 مهندس معماري أول

4 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
4 طبیب بیطري أول

11 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
11 أستاذ التعلیم الثانوي

38 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
21 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
7 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
10 أستاذ التعلیم العالي

70 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي
17 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
19 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
34 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب

23 سلك صیادلة الصحة العمومیة
1 صیدلي رئیس للصحة العمومیة
2 صیدلي أول للصحة العمومیة
20 صیدلي للصحة العمومیة

247 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
12 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
69 ممرض أول للصحة العمومیة
166 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

256 سلك المتفّقدین الطبیین والموازین لهم
1 متفّقد مركزي للّصحة العمومیة
40 متفّقد عام للّصحة العمومیة



116 نظـام أمـد

149 متفّقد جهوي للّصحة العمومیة
66 متفقد فرعي للصحة العمومیة

796 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
63 متصرف الصحة العمومیة
211 متصرف مستشار للصحة العمومیة
9 متصرف عام للصحة العمومیة
38 متصرف رئیس للصحة العمومیة
87 ملحق للصحة العمومیة
234 كاتب تصرف للصحة العمومیة
123 مستكتب الصحة العمومیة
31 عون إستقبال  الصحة العمومیة

2 سلك أطباء األسنان اإلستشفائیین الجامعیین
2 أستاذ إستشفائي جامعي في طب األسنان

101 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
26 أخصائي اجتماعي أول
75 أخصائي اجتماعي

9 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
6 أخّصائي نفساني رئیس
1 أخّصائي نفساني أول
2 أخّصائي نفساني

12 سلك مستشاري المصالح العمومیة
12 مستشار المصالح العمومیة

9 سلك الصیادلة اإلستشفائیین الجامعیین
1 مساعد إستشفائي جامعي في الصیدلة
1 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصیدلة
7 أستاذ إستشفائي جامعي في الصیدلة

375 سلك أعوان مؤسسات التكوین التابعة لوزارة الصحةالعمومیة
14 متفقد تعلیم سلك مساعدي األطباء
13 أستاذ تعلیم سلك مساعدي األطباء للمرحلة األولى
3 أستاذ تعلیم سلك مساعدي األطباء

345 أستاذ أول شبه طبي

345 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
2 فني سامي للصحة العمومیة
6 فني سامي أول للصحة العمومیة



117 نظـام أمـد

251 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
86 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

233 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
107 طبیب رئیس للصحة العمومیة
53 طبیب أول للصحة العمومیة
68 طبیب الصحة العمومیة
3 طبیب إختصاصي للصحة العمومیة
2 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

25 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
16 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
9 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

165 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
20 مساعد تقني
16 عون تقني
38 تقني رئیس
49 تقني أول
42 تقني

36 سلك مساعدي الصحة العمومیة
35 مساعد أول للصحة العمومیة
1 مساعد للصحة العمومیة

4 310 9جملة البرنامج

653 73الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

118نظـام أمـد

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة  2  البرنامج :

1 قیادة الخدمات الصحیة االستشفائیةالبرنامج الفرعي :

وحدة دعم برنامج الخدمات الصحیة االستشفائیة 1 الوحدة العملیاتیة :

خدمات طب االختصاص

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

1النشاط :

المؤسسات الصحیة 4075الفقرة  : 

مستشفى خیر الدین  87 المؤسسة : 

87سلك العملة

737 و6 و5عملة صنف 

433 و 3عملة صنف 

1017 و9 و8عملة صنف 

مستشفى أریانة  95 المؤسسة : 

95سلك العملة

716 و6 و5عملة صنف 

445 و 3عملة صنف 

1034 و9 و8عملة صنف 

مستشفى منزل بورقیبة  207 المؤسسة : 

207سلك العملة

763 و6 و5عملة صنف 

4118 و 3عملة صنف 

1026 و9 و8عملة صنف 
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خدمات طب االختصاص

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

1النشاط :

مستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت  217 المؤسسة : 

217سلك العملة

740 و6 و5عملة صنف 

4130 و 3عملة صنف 

1047 و9 و8عملة صنف 

مستشفى نابل  115 المؤسسة : 

115سلك العملة

720 و6 و5عملة صنف 

446 و 3عملة صنف 

1049 و9 و8عملة صنف 

مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل  233 المؤسسة : 

233سلك العملة

7110 و6 و5عملة صنف 

470 و 3عملة صنف 

1053 و9 و8عملة صنف 

مستشفى منزل تمیم  103 المؤسسة : 

103سلك العملة

712 و6 و5عملة صنف 

455 و 3عملة صنف 

1036 و9 و8عملة صنف 

مستشفى  زغــــوان  96 المؤسسة : 

96سلك العملة

715 و6 و5عملة صنف 

425 و 3عملة صنف 
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خدمات طب االختصاص

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

1النشاط :

1056 و9 و8عملة صنف 

مستشفى جندوبة  198 المؤسسة : 

198سلك العملة

760 و6 و5عملة صنف 

445 و 3عملة صنف 

1093 و9 و8عملة صنف 

مستشفى بـاجــة  132 المؤسسة : 

132سلك العملة

725 و6 و5عملة صنف 

430 و 3عملة صنف 

1077 و9 و8عملة صنف 

مستشفى مجاز الباب  55 المؤسسة : 

55سلك العملة

715 و6 و5عملة صنف 

410 و 3عملة صنف 

1030 و9 و8عملة صنف 

مستشفى  محمد بورقیبة بالكاف  185 المؤسسة : 

185سلك العملة

770 و6 و5عملة صنف 

455 و 3عملة صنف 

1060 و9 و8عملة صنف 

مستشفى سلیـانــة  110 المؤسسة : 

110سلك العملة

755 و6 و5عملة صنف 
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خدمات طب االختصاص

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

1النشاط :

430 و 3عملة صنف 

1025 و9 و8عملة صنف 

مستشفى القصرین  242 المؤسسة : 

242سلك العملة

780 و6 و5عملة صنف 

460 و 3عملة صنف 

10102 و9 و8عملة صنف 

مستشفى ابن الجزار بالقیروان  294 المؤسسة : 

294سلك العملة

7140 و6 و5عملة صنف 

450 و 3عملة صنف 

10104 و9 و8عملة صنف 

59 المؤسسة :  نوفمبر بمساكن 7 مستشفى  

59سلك العملة

722 و6 و5عملة صنف 

412 و 3عملة صنف 

1025 و9 و8عملة صنف 

مستشفى قصر هالل  57 المؤسسة : 

57سلك العملة

715 و6 و5عملة صنف 

411 و 3عملة صنف 

1031 و9 و8عملة صنف 

مستشفى محمد بن  صالح بالمكنین  58 المؤسسة : 

58سلك العملة
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خدمات طب االختصاص

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

1النشاط :

715 و6 و5عملة صنف 

410 و 3عملة صنف 

933 و8عملة صنف 

مستشفى المحرس  51 المؤسسة : 

51سلك العملة

715 و6 و5عملة صنف 

48 و 3عملة صنف 

1028 و9 و8عملة صنف 

مستشفى جبنیانة  51 المؤسسة : 

51سلك العملة

712 و6 و5عملة صنف 

48 و 3عملة صنف 

1031 و9 و8عملة صنف 

مستشفى قرقنة  33 المؤسسة : 

33سلك العملة

719 و6 و5عملة صنف 

46 و 3عملة صنف 

108 و9 و8عملة صنف 

مستشفى الحسین بوزیان بقفصة  167 المؤسسة : 

167سلك العملة

740 و6 و5عملة صنف 

445 و 3عملة صنف 

1082 و9 و8عملة صنف 

مستشفى المتلوى  85 المؤسسة : 



123

خدمات طب االختصاص

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

1النشاط :

85سلك العملة

720 و6 و5عملة صنف 

415 و 3عملة صنف 

1050 و9 و8عملة صنف 

مستشفى توزر  95 المؤسسة : 

95سلك العملة

730 و6 و5عملة صنف 

425 و 3عملة صنف 

1040 و9 و8عملة صنف 

مستشفى سیدى بوزید  111 المؤسسة : 

111سلك العملة

745 و6 و5عملة صنف 

430 و 3عملة صنف 

1036 و9 و8عملة صنف 

مستشفى  الدكتور محمد بن ساسي بقابس  225 المؤسسة : 

225سلك العملة

795 و6 و5عملة صنف 

450 و 3عملة صنف 

1080 و9 و8عملة صنف 

مستشفى قبلي  104 المؤسسة : 

104سلك العملة

730 و6 و5عملة صنف 

420 و 3عملة صنف 

1054 و9 و8عملة صنف 
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خدمات طب االختصاص

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

1النشاط :

مستشفى   الحبیب بورقیبة بمدنین  114 المؤسسة : 

114سلك العملة

735 و6 و5عملة صنف 

420 و 3عملة صنف 

1059 و9 و8عملة صنف 

مستشفى  الصادق المقدم  بجربة  88 المؤسسة : 

88سلك العملة

725 و6 و5عملة صنف 

423 و 3عملة صنف 

1040 و9 و8عملة صنف 

مستشفى جرجیس  60 المؤسسة : 

60سلك العملة

720 و6 و5عملة صنف 

415 و 3عملة صنف 

1025 و9 و8عملة صنف 

مستشفى بنقردان  72 المؤسسة : 

72سلك العملة

725 و6 و5عملة صنف 

410 و 3عملة صنف 

1037 و9 و8عملة صنف 

مستشفى  تطـاوین  87 المؤسسة : 

87سلك العملة

730 و6 و5عملة صنف 

425 و 3عملة صنف 
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خدمات طب االختصاص

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

1النشاط :

1032 و9 و8عملة صنف 

مستشفى بن عروس  114 المؤسسة : 

114سلك العملة

730 و6 و5عملة صنف 

420 و 3عملة صنف 

1064 و9 و8عملة صنف 

المستشفى الجهوي بنفطة  39 المؤسسة : 

39سلك العملة

710 و6 و5عملة صنف 

48 و 3عملة صنف 

1021 و9 و8عملة صنف 

المستشفى الجهوي بطبرقة  36 المؤسسة : 

36سلك العملة

78 و6 و5عملة صنف 

412 و 3عملة صنف 

1016 و9 و8عملة صنف 

4075جملة النشاط :

4075جملة الوحدة العملیاتیة :

4075جملة البرنامج الفرعي :

4075 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
126

الرعایة الصحیة األساسیة  1  البرنامج :

1 قیادة خدمات الرعایة الصحیة األساسیةالبرنامج الفرعي :

1 وحدة دعم برنامج الرعایة الصحیة األساسیةالوحدة العملیاتیة :

الصحة اإلنجابیة والتنظیم العائلي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2النشاط :

0009 1426الفقرة  : 

الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري  1426 المؤسسة : 

227اإلطارات

7مهندس أول

42طبیب

1صیدلي

131متصرف

20محلل

26أخصائي نفساني

602أعوان المساندة أو التسییر 

24ملحق إدارة

202فني سامي للصحة

66تقني سامي

72مكون

59كاتب مدیریة

147ممرض للصحة

12محاسب
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الصحة اإلنجابیة والتنظیم العائلي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2النشاط :

6عون مختص

14عون إدخال معلومات ذو كفاءة

597أعوان التنفیذ 

44عون تقني

26مساعد للصحة

82سائق

220عامل

225منشط

1426جملة النشاط :

1426جملة الوحدة العملیاتیة :

1426جملة البرنامج الفرعي :

1426 جملة البرنامج :

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  3  البرنامج :

1 قیادة برنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیةالبرنامج الفرعي :

1 وحدة دعم لبرنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیةالوحدة العملیاتیة :

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

0009 6207الفقرة  : 

مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس  385 المؤسسة : 
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الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

385أعوان التنفیذ 

385عامل

مستشفى البشیر حمزة لألطفال بتونس  239 المؤسسة : 

239أعوان التنفیذ 

239عامل

مستشفى  الحبیب  بورقیبة  بصفاقس  395 المؤسسة : 

395أعوان التنفیذ 

395عامل

معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقویم  األعضاء  بقصر  السعید  226 المؤسسة : 

226أعوان التنفیذ 

226عامل

المعهد  الوطني  للتغذیة  والتكنولوجیا  الغذائیة  بتونس  92 المؤسسة : 

92أعوان التنفیذ 

92عامل

مركز  التولید  وطب  الرضیع  تونس  279 المؤسسة : 

279أعوان التنفیذ 

279عامل

معهد  الهادي  الرایس  ألمراض  العیون  بتونس  146 المؤسسة : 

146أعوان التنفیذ 

146عامل

معهد  صالح  عزیز  تونس  176 المؤسسة : 

176أعوان التنفیذ 

176عامل
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الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب  199 المؤسسة : 

199أعوان التنفیذ 

199عامل

مستشفى  عزیزة  عثمانة  176 المؤسسة : 

176أعوان التنفیذ 

176عامل

مستشفى  الحبیب  ثامر  246 المؤسسة : 

246أعوان التنفیذ 

246عامل

مستشفى  عبد  الرحمان  المامي  لألمراض  الرئویة  236 المؤسسة : 

236أعوان التنفیذ 

236عامل

مستشفى  الرازي  بمنوبة  217 المؤسسة : 

217أعوان التنفیذ 

217عامل

مستشفى  فطومة  بورقیبة  بالمنستیر  436 المؤسسة : 

436أعوان التنفیذ 

436عامل

مستشفى  شارل  نیكول  776 المؤسسة : 

776أعوان التنفیذ 

776عامل

مستشفى  الرابطة  532 المؤسسة : 

532أعوان التنفیذ 
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الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

532عامل

مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة  456 المؤسسة : 

456أعوان التنفیذ 

456عامل

مستشفى  المنجي  سلیم  بالمرسى  296 المؤسسة : 

296أعوان التنفیذ 

296عامل

مستشفى  سهلول  بسوسة  356 المؤسسة : 

356أعوان التنفیذ 

356عامل

مركز اإلصابات و الحروق البلیغة ببن عروس  166 المؤسسة : 

166أعوان التنفیذ 

166عامل

مستشفى الطاهر صفر بالمهدیة  177 المؤسسة : 

177أعوان التنفیذ 

177عامل

6207جملة النشاط :

الرقابة البیئیة للمنتجات

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

4النشاط :

0030 59الفقرة  : 

الوكالة  الوطنیة  للرقابة  الصحیة  والبیئـّیة  للمنتجات  59 المؤسسة : 

37اإلطارات
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الرقابة البیئیة للمنتجات

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

4النشاط :

1متصرف عام

3متصرف رئیس

2متصرف مستشار

4مهندس عام

4مهندس رئیس

5مهندس أول

2فني سامي رئیس للصحة

1طبیب أول

2صیدلي أول

3صیدلي

2طبیب بیطري أول 

2متصرف

1صیدلي بیولوجي رئیس للصحة العمومیة

5تقني رئیس

5أعوان المساندة أو التسییر 

1ملحق إدارة

1تقني

3كاتب تصرف

17أعوان التنفیذ 

17عامل

59جملة النشاط :

اإلستشفاء بالمیاه

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5النشاط :
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اإلستشفاء بالمیاه

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5النشاط :

0009 203الفقرة  : 

المركب  الصحي  بجبل  الوسط  203 المؤسسة : 

33اإلطارات

2متصرف رئیس

2متصرف مستشار

1طبیب أول

1طبیب رئیس

3طبیب

6متصرف

3أخصائي نفساني

15فني سامي أول للصحة

47أعوان المساندة أو التسییر 

2ملحق إدارة

2تقني

11فني سامي للصحة

9ممرض أول للصحة

17كاتب تصرف

6ممرض للصحة

123أعوان التنفیذ 

15مستكتب إدارة

1مساعد للصحة

2عون إستقبال

105عامل

0017 90الفقرة  : 
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اإلستشفاء بالمیاه

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5النشاط :

دیوان  المیاه  المعدنیة  90 المؤسسة : 

42اإلطارات

4متصرف عام

5متصرف رئیس

3متصرف مستشار

1مستشار المصالح العمومیة

3مهندس عام

4مهندس رئیس

3مهندس أول

15متصرف

1مهندس

1محلل أول

1محلل

1موثق أرشیف أول

34أعوان المساندة أو التسییر 

1ملحق إدارة

2تقني

2واضع برامج أو مبرمج

15تقني سامي

10كاتب مدیریة

1عون إدخال معلومات ذو كفاءة

2عون إداري مختص

1محضر

14أعوان التنفیذ 

14عامل
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293جملة النشاط :

الخدمات الصحیة االستشفائیة الجامعیة والبحث بمعهد باستور

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Sالنشاط :

0004 117الفقرة  : 

معهد  باستور  117 المؤسسة : 

117أعوان التنفیذ 

117عامل

117جملة النشاط :

6676جملة الوحدة العملیاتیة :

6676جملة البرنامج الفرعي :

6676 جملة البرنامج :

القیادة و المساندة  9  البرنامج :

1 القیادة والمساندة المركزیةالبرنامج الفرعي :

1 هیاكل القیادة والمساندة المركزیةالوحدة العملیاتیة :

المساعدة الفنیة في اإلعالمیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

0030 209الفقرة  : 

مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة  العمومیة  209 المؤسسة : 

150اإلطارات

2متصرف عام

8متصرف رئیس
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المساعدة الفنیة في اإلعالمیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

8مهندس عام

12مهندس رئیس

10مهندس أول

1محلل عام

9محلل رئیس

9متصرف

7متصرف أول

34محلل أول

50محلل

29أعوان المساندة أو التسییر 

7كاتب مدیریة

2كاتب إدارة

19فني سامي

1تقني في التصرف

30أعوان التنفیذ 

1عون إداري

2حارس

1عون تنظیف

26عون خدمات

209جملة النشاط :

التقییم واإلعتماد

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5النشاط :

0017 46الفقرة  : 
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التقییم واإلعتماد

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5النشاط :

الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي  46 المؤسسة : 

27اإلطارات

2متصرف رئیس

3متصرف مستشار

1محلل عام

3طبیب أول

1طبیب رئیس

2طبیب

1صیدلي رئیس

3صیدلي أول

1صیدلي

3متصرف

1أستاذ إستثنائي جامعي في الطب

4تقني أول

2فني سامي أول للصحة

7أعوان المساندة أو التسییر 

2ملحق إدارة

1موثق مساعد

2فني سامي للصحة

2كاتب تصرف

12أعوان التنفیذ 

12عامل

46جملة النشاط :

255جملة الوحدة العملیاتیة :
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255جملة البرنامج الفرعي :

255 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة الصحة22

138

 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

الرعایة الصحیة األساسیة  1البرنـامج :

قیادة خدمات الرعایة الصحیة األساسیةالبرنامج الفرعي : 1

وحدة دعم برنامج الرعایة الصحیة األساسیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
العالجات االولیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

50إحداث مركز وسیط بالحرایریة019211 747
7050إحداث مركز وسیط بالمنستیر020052 747
23550 بكل من الحردوب باألحواش و العرق بفریانة3إحداث مركزین للصحة األساسیة صنف 022442 747
150300 1بناء وحدتي االستعجالي والتولید بالمركز الصحي بالسبالة024343 747
20122525بناء مراكز الصحة األساسیة  برنامج 025400 747
4020إحداث مركز وسیط بالجدیدة032714 747
5050 بالحمادة القرجین معتمدیة المیدة2بناء مركز للصحة األساسیة صنف 033621 747
50إحداث مركز وسیط بالرجیش035053 747
190100.بناء مركز وسیط بمنطقة جعفر - رواد035412 747
000 2001 3(تأهیل الخطوط األمامیة للقطاع الصحي (الهبة األوروبیة035500 747
7050إعادة بناء مجمع الصحة األساسیة بتطاوین035683 747
10050 بالدویمیس معتمدیة منزل تمیم2بناء مركز للصحة األساسیة صنف 036521 747
5050بناء مركز وسیط بحي الریاض معتمدیة سلیمان036621 747
2013200100بناء مراكز الصحة األساسیة برنامج 037100 747
100500 20141بناء وتهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج 039600 747
50بناء مركز وسیط بالنخیالت039712 747
250100بناء مركز وسیط بوادي اللیل039814 747
200100إحداث مركز وسیط بحي الریاص بسوسة039951 747
2016تهیئة مراكز الصحة األساسیة (برنامج 040200 )2 900500 747
700500 20171تهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج 040400 747
550100إحداث مركز مراقبة صحیة بمعبر الذهیبة062183 747
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15050اعادة بناء مركز الصحة األساسیة بالزواكرة من والیة سلیانة062334 747
350500 20192بناء وتهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج 062700 747
8020400100( طویر الخدمات الصحیة للخط األول بجرجیس ( تحویل الدین اإلیطالي إلى استثمار062882 747
2020بناء وتهیئة مراكز الصحة األساسیة ( برنامج 062900 )2 200500 747

2020500تجهیز مراكز الصحة األساسیة برنامج 073400 749

365400100 8605 116جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الوقایة والتكفل باألمراض 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

180حملة مقاومة حمى المستنقعات000100 744
300 1حملة مقاومة مرض السل000300 744
500 8التلقیح000400 744
130التثقیف الصحي000500 744
500 2حملة مقاومة داء الكلب000600 744
230مقاومة أمراض اإلسهال عند األطفال000800 744
160إقتناء أدویة لألمراض اإلجتماعیة 001000 744
700البرنامج الوطني للطب المدرسي والجامعي001100 744
750 1برنامج حفظ الصحة وحمایة المحیط001200 744
000 2"حملة مقاومة مرض نقص المناعة المكتسبة "السیدا001300 744
300مقاومة لــدغة العقـــرب001500 744
550برنامج الوقایة في فترة ما قبل وٕا ثـر  الوالد ة001600 744
175مراقبة المخابر001900 744
125الوقایة من فقد البصر002000 744
100 1كشف أمراض إلتهاب الكبـد صنف -ج002100 744
570برنامج مقاومة األمراض المزمنة - السكري وارتفاع ضغط الدم002300 744
400البرنامج الوطني لصحة المسنین002600 744
650البرنامج الوطني للوقایة من السرطان002700 744
30برنامج إدماج األطفال حاملي اإلعاقة003300 744
380البرنامج الوطني لمقاومة التدخین003400 744
200 6البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الفیروسي005900 744
300برنامج الوقایة من األنفلونزا006200 744
000 16لقاح ضد جرثومة المكورات الرئویة006400 744
300 1الخطة الوطنیة لمكافحة مقاومة المضادات الحیویة006700 744

530 345جملة النشاط

895400100 86050 116جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
16 86050 895400100
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895400100 86050 116جمـــلة البرنـامج

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة  2البرنـامج :

قیادة الخدمات الصحیة االستشفائیةالبرنامج الفرعي : 1

وحدة دعم برنامج الخدمات الصحیة االستشفائیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
خدمات طب االختصاص 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

290100بناء المستشفى الجهوي ببنزرت004723 746
500200اعتمادات الدراسات005300 746
5050(بناء مستشفي طبرقة (البنك األروبي لإلستثمار006132 746
900200(تهیئة المستشفي الجهوي بالقیروان   (البنك األروبي لإلستثمار006241 746
14050توسعة المستشفى الجهوي بأریانة009412 746
215100توسعة المستشفى الجهوي ببن عروس009513 746
150100(تهیئة المستشفى الجهوي بخیر الدین (القسط الثالث009911 746
5050إحداث أقسام ألمراض القلب والعیون وجراحة العظام وقاعات عملیات بمستشفى سیدي ب010743 746
600400 1تهیئة وتوسعة مستشفى إبن الجزار بالقیروان010941 746
240100بناء قسم إقلیمي ألمراض القلب بقفصة012271 746
180100بناء قسم ألمراض النساء والتولید ومخبر بالمستشفى الجهوي ببن قردان013682 746
750200بناء قسم األمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بقفصة014871 746
300100إحداث قسم لإلنعاش الطبي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل015021 746
5050بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بالقیروان015441 746
150100بناء أقسام الجراحة وما بعد الجراحة واإلنعاش وقاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بقصر015752 746
850400بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجهوي بالقصرین016642 746
200100بناء مركز للطب المدرسي والجامعي بالمنستیر016752 746
150100احداث قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقابس016881 746
2500200تهیئة المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط 017131 746
450200بناء قسم ألمراض النساء والتولید بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم017821 746
000400 1بناء مخبر وطني لحفظ الصحة ببن عروس017913 746
15050إیواء قسم تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي بقفصة018271 746
000 2001 1صیانة المستشفى الجهوي بقابس018881 746
2500200تأهیل وتجدید الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بالكاف قسط 018933 746
650600 1تجدید أقسام طب العیون واألنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة019323 746
100100بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة019432 746
000 4001 2بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف019533 746
000200 1تهیئة األقسام اإلستشفائیة وبناء جناح إقامة ألمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بسلیانة019634 746
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800800 2بناء قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرین019742 746
100800 2بناء قسم المجاري البولیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین019842 746
250100توسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بتوزر020272 746
10050حمایة قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بسلیانة من الفیضانات020634 746
400100بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسلیانة020734 746
650200بناء مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسلیانة020834 746
2350300بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین قسط 021183 746
500200تهیئة وتوسعة المخبر بالمستشفى الجهوي بالكاف021333 746
500500 4تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بالكاف021433 746
400200تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي ببئر علي بن خلیفة021661 746
750200تجدید التجهیزات الطبیة الثابتة بالمستشفى الجهوي بقابس022081 746
50.بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدینة قفصة - الدراسات022171 746
250100صیانة وتهیئة وتهذیب المستشفى الجهوي بالمتلوي وتجدید الشبكات الفنیة022271 746
5050بناء مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین022342 746
500500بناء قسم لألمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بالقصرین022542 746
000500 1بناء قسم التخذیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرین022642 746
50بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجهوي بجربة023582 746
5050تهیئة وحدة التصویر والعیادات الخارجیة وبناء مطبخ بمستشفى محمد التالتلي نابل024221 746
400200 1بناء قسم للتخذیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف024933 746
500200 1إحداث قسم لألشعة (وحدة التصویر الطبي) بالمستشفى الجهوي بالكاف025133 746
000200 1تأهیل األقسام االستشفائیة والمصالح العامة بالمستشفى الجهوي بالكاف025233 746
500100بناء قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بسلیانة025334 746
300200 1توسعة قسم أمراض القلب وجناح االیواء بالمستشفى الجهوي بالقیروان025541 746
500100تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي إلیواء وحدة تصفیة الدم والكلى بمستشفى الكاف025833 746
200200 1تهیئة وتهذیب أقسام مركز التولید ببنزرت وتجدید الشبكات الفنیة026023 746
100200 1توسعة المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان-دراسات (أقسام تصفیة الدم واألمراض ال026241 746
500400 1 توسعة المستشفى الجهوي بالقصرین - دراسات (أقسام أمراض األعصاب والغدد والسري026342 746
000 5002 5توسعة المستشفى الجهوي بزغوان026522 746
500100 2بناء مستشفى جهوي صنف ب بسبیطلة026642 746
100200إحداث مركز إقلیمي لنقل الدم بمدنین026982 746
200400تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقبلي027173 746
5050بناء مخبر لحفظ الصحة بقبلي027273 746
500500 2بناء وحدة للمعالجة باألشعة بمستشفى قابس027381 746
000500 2توسعة المستشفى الجهوي بسلیانة027634 746
900100بناء قسم الطب الداخلي با لمستشفى الجهوي  خیر الدین028011 746
25050تهیئة الفضاء القدیم لقسم االستعجالي إلیواء قسم االنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوین028183 746
000 0001 4 وحدات لتصفیة الدم بكل من منزل بوزیان والنفیضة والقطار وطبربة وتونس  دراس5بناء 028200 746
100تهیئة فضاءات بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري نابل028621 746
100تهیئة وحدة بنك الدم بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل028721 746
2200200تجدید الشبكات الفنیة لمركز التولید ببنزرت قسط 028923 746
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5050بناء فضاء لتركیز وحدة تصویر بالرنین المغناطیسي بمستشفى الحبیب بوقطفة029023 746
20050تهیئة المستشفى الجهوي بزغوان الیواء قسم االنعاش الطبي وتوسعة قسم االستعجالي029222 746
000 7001 36بناء المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط 029331 746
20050تهیئة وصیانة المستشفى الجهوي بباجة029431 746
900200تجدید التجهیزات الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بجندوبة029632 746
26050إحداث وحدة للقسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة029932 746
300300 2تهیئة وتهذیب األقسام االستشفائیة بالمستشفى الجهوي بالكاف030033 746
000300 2احداث مجمع للصحة األساسیة ومخبر جهوي ووحدة لتأهیل المعوقین بالكاف030133 746
100بناء مقر لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي بالكاف030233 746
2500400تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقصر هالل قسط 031352 746
50تجدید الشبكة الكهربائیة والحمایة من الحرائق بالمستشفى الجهوي بالمتلوي031571 746
100100تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر031672 746
200150إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي031773 746
5050تهیئة وتوسعة قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس031881 746
000 1تهیئة وتوسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بمدنین032082 746
50توسعة قسم التولید بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة032582 746
50بناء جناح إیواء لقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجرجیس032782 746
75050 دراسات2بناء العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین قسط 032883 746
550700 1بناء المخبر الجهوي للصحة والمركز الجهوي للطب المدرسي ووحدة تأهیل المعوقین بتطا032983 746
100تجدید شبكة الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة033132 746
000800 2تطویر المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي033281 746
300300 1تأهیل األقسام االستشفائیة بالمستشفیات الجهویة033400 746
800100اعداد المخططات المدیریة للمستشفیات الجهویة033500 746
25050صیانة وترمیم قسم طب األطفال بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان033641 746
350300 1تهیئة فضاءات قسم الجراحة وتجدید شبكة التكییف بالمستشفى الجهوي بجندوبة033732 746
2016900500تهیئة األقسام االستشفائیة بالمستشفیات الجهویة برنامج 033800 746
000800 20171تهیئة المستشفیات الجهویة برنامج 033900 746
400200إحداث مركز اقلیمي لنقل الدم بقفصة الجنوبیة دراسات034071 746
500تهیئة وتوسعة أقسام الوالدات واألطفال بمستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت034123 746
200200 1بناء قسم لجراحة األورام بالمستشفى الجهوي بجندوبة034232 746
400100إحداث مخازن لألدویة بالمستشفیات الجهویة034300 746
500100إحداث وحدات التعقیم المركزي بالمستشفیات الجهویة034400 746
700100500بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بمكثر والیة سلیانة034534 746
700100500بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بجلمة والیة سیدي بوزید034643 746
700100500بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بغار الدماء والیة جندوبة034732 746
700100500بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بحفوز والیة القیروان034841 746
300500300300بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبیبة والیة القصرین034942 746
300200300200بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بالجم والیة المهدیة035053 746
000 25011 00031 5001 6بناء مستشفى جهوي بتالة من والیة القصرین البنك االسالمي للتنمیة035142 746
000 95011 00031 7001 6بناء مستشفى جهوي بالدهماني من والیة الكاف البنك االسالمي للتنمیة035233 746
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40050500500بناء مستشفى متعدد االختصاصات بقفصة تحویل الدیون الفرنسیة035371 746
500100تطویر المستشفى المحلي بحاجب العیون إلى مستشفى جهوي صنف "ب" دراسات035441 746
4005010050تطویر الخدمات الصحیة بوالیة سیدي بوزید (التهیئةالوكالة الفرنسیة للتنمیة035543 746
000500 20193تهیئة المستشفیات الجهویة برنامج 035600 746
15050احداث وحدة لالسعاف الطبي االستعجالي بالمتلوي035771 746
500تهیئة الطرقات الخارجیة و الشبكات المختلفة المحیطة بالمستشفى متعدد اإلختصاصات ب035971 746
000 0001 20202تهیئة المستفیات الجهویة برنامج 036000 746
000 0002 9تأهیل أجنحة العملیات و اإلنعاش الطبي و مركزیات التعقیم بالمستشفیات الجهویة036100 746
000500 20202إحداث وحدات وأقسام تصفیة الدم بالمستشفیات الجهویة برنامج 036200 746
000200 20201إحداث وحدات لإلسعاف الطبي اإلستعجالي بالمستشفیات الجهویة برنامج 036300 746
50بناء مستشفى صحة األم والطفل بتونس الكبرى036400 746
502015050تاهیل قسم اإلستعجالي بمستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت ( تحویل الدین اإلیطالي إلى ا060123 746
50100بناء قطب ألمراض و جراحة القلب بالمستشفى الجهوي الیاسمینات ببن عروس ( تحوي)060213 746

000 0002 6 آالت للتصویر بالرنین المغناطیسي: المستشفیات الجهویة بالقیروان ومدنین وسید4اقتناء 050100 749
201450تجهیز المستشفیات برنامج 062100 749
2015تجهیز األقسام األستعجالیة (برنامج 064700 )200 749
DJIN100 اقتناء حاویات نقل األدویة لفائدة المستشفیات الجهویة067200 749
2017500تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج 068600 749
500تجهیز قسم جراحة األورام بالمستشفى الجهوي بحندوبة069032 749
000 1اقتناء آلة للتصویر بالرنین المغناطیسي لفائدة مستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت071200 749
2019500تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج 071300 749
500تجهیز وحدة العنایة المركزة بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري نا071521 749
5050تجهیز أقسام االستعجالي واألشعة والمخبر بالمستشفى الجهوي بالكاف071633 749
5050تجهیز المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بالكاف071733 749
400تجهیز تهیئة القسط الثاني بالمستشفى الجهوي بقصر هالل072052 749
2019500تجهیز هیاكل نقل الدم بالمستشفیات الجهویة برنامج 072200 749
000 20202تجهیز المستشفیات الجهویة  برنامج 073500 749
000 1 آالت كشف أمراض الثدي لفائدة المستشفیات الجهویة بالقیروان وبنزرت وباجة و4اقتناء 073600 749
300تجهیز هیاكل نقل الدم073700 749
000 2تجهیز مراكز تصفیة الدم073800 749
500 2اقتناء آلة كشف بالرنین المغناطیسي لفائدة مستشفى الطاهر المعموري بنابل073921 749

2020700صیانة تجهیزات المستشفیات الجهویة برنامج 011500 750
2020300صیانة سیارات االسعاف برنامج 011600 750

200 55025 37064 62550 1125جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
خدمات طبیة عامة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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10050توسیع مستشفى التضامن وتحویله إلى مستشفى یومي001212 747
20050بناء قسم ألمراض النساء والتولید وتهیئة المستشفى المحلي بقرمبالیة017021 747
950200تهیئة المستشفى المحلي بالقطار021471 747
20050تهیئة العیادات الخارجیة بمستشفى تستور023231 747
30050تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي والعیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالشبیكة024041 747
250100إحداث قسم إیواء نهاري بالمستشفى ببني خداش025182 747
100200 1بناء قسم القامة المرضى بالمستشفى المحلي بالسبالة025743 747
450100تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بالسند027471 747
250200 1تطویر المستشفى المحلي بتاجروین027833 747
100بناء مستشفى محلي بساقیة سیدي یوسف028533 747
100100بناء مستشفى محلي بنبر028633 747
50050احداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بالسند028771 747
50احداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بالسند028971 747
400100تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بأم العرائس029171 747
300100تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بالردیف029471 747
500100إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بالردیف029571 747
50تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بالمضیلة029771 747
10050إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بالمضیلة029871 747
50تهیئة المستشفى المحلي ببلخیر029971 747
300700 5إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بفریانة030042 747
700500 1تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بفریانة030142 747
100400 1إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بفریانة030242 747
350100تهیئة وتهذیب المستشفى المحلي بقعفور وبناء قسم العیادات الخارجیة030634 747
900200تعویض المستشفى المحلي بتبرسق030931 747
210050تهیئة المستشفى المحلي بعین دراهم - قسط 031132 747
100بناء مستشفى محلي جدید بنفطة031372 747
400200 1إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بدوز031673 747
10050إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بدوز031873 747
000 7501 2بناء مستشفى محلي بمعتمدیة الصمار031983 747
000400 1إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي ببوحجلة032041 747
100استكمال تطویر المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي صنف ب032652 747
100إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بالمكناسي032943 747
50إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بالرقاب033143 747
230050تحویل مركز الصحة األساسیة بالحنشة إلى مستشفى محلي قسط 035861 747
50تهیئة وتوسعة قسم التولید وأمراض النساء بالمستشفى المحلي بتاجروین036033 747
800200تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بتاجروین036233 747
100تهیئة أقسام اإلستعجالي والعیادات الخارجیة بمستشفى تاجروین036333 747
50بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بدوز037873 747
20050احداث عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بكسرى038134 747
900500 20161تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج 040300 747
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500400 20171تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج 040500 747
2017300100احداث مخازن لألدویة بالمستشفیات المحلیة برنامج 040600 747
300400 20171تهیئة أقسام االستعجالي بالمستشفیات المحلیة برنامج 040700 747
900100بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بفریانة040842 747
900100توسعة المستشفى المحلي بطبربة040912 747
2017700100احداث وحدات وأقسام تصفیة الدم برنامج 041000 747
850500 1بناء مطبخ وبیت غسیل ومغازة بالمستشفى المحلي ببوسالم060132 747
10050إحداث طبق فني بالمستشفى المحلي بالسرس060233 747
400100بناء مقر االدارة ومخازن بالمستشفى المحلي بالقصور دراسات060333 747
50تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالروحیة060434 747
50تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بفوسانة060942 747
5050تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بمنزل بوزیان061043 747
5050بناء العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالمكناسي061143 747
300200 7توسعة المستشفى المحلي بالصخیرة دراسات061561 747
5050تهیئة توسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحزوة061772 747
850200 31تجدید المستشفى المحلي بسوق األحد قبلي قسط 061873 747
20050بناء رواق للربط بین المصالح الطبیة والفنیة بالمستشفى المحلي بدوز061973 747
600300 12تعویض المستشفى المحلي بمطماطة دراسات062081 747
400350 1تأهیل األقسام االستشفائیة بالمستشفیات المحلیة062400 747
800450 20191تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج 062500 747
500200 20201تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج 063000 747
700100تأهیل أجنحة العملیات واالنعاش الطبي ومركزیات التعقیم بالمستشفیات المحلیة063100 747
000200 20203إحداث وحدات وأقسام تصفیة الدم  بالمستشفیات المحلیة برنامج 063200 747
2020500100إحداث وحدات لالسعاف الطبي االستعجالي بالمستشفیات المحلیة برنامج 063300 747

2014250تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج 063300 749
201950تجدید معدات المطبخ وآالت الغسیل بالمستشفیات الجهویة برنامج 072100 749

250 55011 263جملة النشاط

200 55025 62064 17561 1189جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
189 17561 62064 55025 200

200 55025 62064 17561 2189جمـــلة البرنـامج

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  3البرنـامج :

قیادة برنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیةالبرنامج الفرعي : 1

وحدة دعم لبرنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
خدمات عالجیة مختصة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 20203تجهیز المستشفیات الجامعیة برنامج 074000 749

500 13جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
السالمة الصحیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

50 قاعات بیضاء بأقسام طب الرضیع بالمؤسسات الجامعیة8تأهیل 062000 745

500 20201صیانة تجهیزات المستشفیات الجامعیة برنامج 011700 750

550 21جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

800200بناء مركز اإلستعجالي و جبر و تقویم األعضاء ببن عروس008413 745
400200إعتمادات الدراسات008600 745
200100بناء مركز لعالج األمراض السرطانیة بأریانة013112 745
000 0005 13بناء المستشفى الجامعي بصفاقس013661 745
500400 1تهیئة فضاءات االدارة الیواء قسم االنعاش بمستشفى البشیر حمزة لطب األطفال بتونس017911 745
500400 1بناء طابق علوي الیواء االدارة بمستشفى البشیر حمزة لطب األطفال بتونس018011 745
5050توسعة مخبر التحالیل الطبیة بمركز التولید وطب الولدان بالمنستیر018752 745
500100تعویض وحدة لتصفیة الدم بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة018853 745
300100تجدید المحول الكهربائي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس019261 745
700300 1بناء قسم للجراحة التجمیلیة بمستشفى الحبیب بورقیبة صفاقس019461 745
400100 غرف إقامة وفضاءات لتركیز آلة باتسكان بمستشفى الحبیب بورقیبة صفاقس4تهیئة 019761 745
400100 1إعداد المخططات المدیریة للمستشفیات الجامعیة019800 745
100100بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجامعي بالمهدیة060453 745
800400إعادة بناء قسم ابن النفیس بمستشفى عبدالرحمان مامي بأریانة060512 745
000 2بناء مركز األمراض السرطانیة بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة یحوي قسم الطب ا060612 745
2300بناء قسم استعجالي بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة قسط 060853 745
000100 1بناء المستشفى متعدد االختصاصات بالقیروان061241 745
50105050تهیئة و توسعة قسم اإلستعجالي بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى ( تحویل الدین اإلیطال061311 745
501010050تأهیل قسم اإلستعجالي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ( تحویل الدین اإلیطالي إلى ا061461 745
15020600100(بناء قسم استعجالي جدید بمستشفى الرابطة ( تحویل الدین اإلیطالي إلى استثمار061511 745
000300 3تأهیل أجنحة العملیات واالنعاش الطبي ومركزیات التعقیم بالمستشفیات الجامعیة061700 745
100(بناء مستشفى لألطفال بتونس الكبرى (دراسات061800 745
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2014200تجهیز المستشفیات برنامج 063900 749
2015تجهیز المستشفیات (برنامج 065500 )500 749
000 20162تجهیز المستشفیات الجامعیة برنامج 068200 749
500 آالت للقثطرة القلبیة لفائدة مستشفیات الرابطة والمنجي سلیم بالمرسى2اقتناء 069411 749
150اقتناء جهاز للتصویر المقطعي مقلد للمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة069551 749
000 2 طاوالت رقمیة لألشعة متحكم فیها عن بعد10اقتناء 069600 749
000500 20172تجهیز المؤسسات الجامعیة برنامج 069700 749
200 مقطع لفائدة مستشفي األطفال والرابطة والقصاب والطاه128 آالت مفراس ذات 5اقتناء 072700 749
000 0003 15تجهیز المستشفى الجامعي بصفاقس073261 749
500 0003 20205تجهیز المؤسسات الجامعیة برنامج 074100 749
000 1 مقطع لفائدة معهد أمراض األعصاب ومركز االصابات والحر128 آالت مفراس 2اقتناء 074400 749
500اقتناء آلة كشف أمراض الثدي لفائدة مستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس074561 749
000 1اقتناء جهاز كامرا قاما لفائدة مستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس074661 749
650اقتناء جهاز مراقبة جودة األشعة لفائدة مستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس074761 749
500 1اقتناء معجل خطي ثاني لفائدة مستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة074912 749
950 20201تجهیز المراكز المختصة برنامج 075000 749

540750200 90029 348جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى الهادي شاكر 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

150تهیئة وتوسعة المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس166761 745
50تهیئة نظام الوقایة من الحرائق بمستشفى الهادي شاكر صفاقس175361 745

6200جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى البشیر حمزة لألطفال 7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

50تهیئة المطبخ بمستشفى البشیر حمزة لألطفال بتونس170111 745
100تجدید مركزیات معالجة الهواء بمستشفى األطفال بتونس173411 745

7150جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى الحبیب بورقیبة 8 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200تهیئات مختلفة بالمستشفى الجامعي الحبیب بورقیبة بصفاقس173261 745
300بناء مقر الیواء معجل خطي ثاني بالمستشفى الجامعي الحبیب بورقیبة بصفاقس175461 745
400اعادة تأهیل قسم االستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبیب بورقیبة بصفاقس175561 745

200اقتناء تجهیزات لفائدة قسم المعالجة لألمراض السرطانیة بمستشفى الحبیب بورقیبة صفاق149061 749
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400تأهیل المعجل الخطي بقسم المعالجة باألشعة بمستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس151261 749

500 81جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمعهد القصاب لجبر وتقویم األعضاء 9 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100بناء العیادات الخارجیة بمعهد القصاب بقصر سعید161814 745
100تهیئة قسم جراحة العظام لدى الكهول بمعهد محمد القصاب بقصر السعید165214 745
150300 1تهیئة وتوسعة معهد محمد القصاب بقصر السعید166914 745

150500 91جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة المعهد الوطني للتغذیة A بحساب ألف  دیناررمز النشاط

350100تهیئات مختلفة بالمعهد الوطني  للتغذیة172411 745

A350100جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمركز التولید وطب الرضیع B بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100بناء عیادات خارجیة بمركز التولید وطب الرضیع بتونس160911 745
100بناء قسم استعجالي بمركز التولید وطب الرضیع بتونس166511 745
50تجدید التكییف بقسم طب الولدان وتعویض مجمع الكهرباء بمركز التولید وطب الرضیع ب170311 745
100تهیئة فضاءات األرشیف المركزي بمركز التولید وطب الرضیع بتونس170411 745
300تجدید شبكات التكییف والكهرباء بمركز التولید وطب الرضیع بتونس172511 745
100تهیئة وتوسعة المطبخ بمركز التولید وطب الرضیع بتونس172611 745
50تهیئة وحدة التعقیم المركزیة بمركز التولید وطب الرضیع بتونس173511 745

B800جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمعهد الهادي الرایس لطب وجراحة

العیون
C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300تهیئة وتوسعة قسم أورام العیون بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون169911 745
100إحداث فضاء األرشیف المركزي بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون171511 745

C400جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمعهد صالح عزیز D بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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50بناء قسم العیادات الخارجیة بمعهد صالح عزیز100211 745
50بناء مقر لتركیز آلة الكشف بالرنین المغناطیسي بمعهد صالح عزیز100311 745
100تهیئة وتوسعة قسم الطب النووي بمعهد صالح عزیز168411 745
50تهیئة األرشیف المركزي والصیدلیة ومأوى السیارات بمعهد صالح عزیز170011 745

D250جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمعهد األعصاب E بحساب ألف  دیناررمز النشاط

50تهیئة فضاء إلیواء األرشیف بالمعهد الوطني المنجي بن حمیدة ألمراض األعصاب168111 745
100تهیئة قاعة ثانیة للتصویر بقسم األشعة وتهیئة بیت الغسیل بمعهد أمراض األعصاب بت172011 745
200احداث وحدة تدخالت انفصام الشرایین وتهیئة قاعة قراءة الفحوصات بمعهد أمراض األع174511 745
200تهیئة قسم أمراض األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب174611 745
200بناء قسم الصیدلیة بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب174711 745
100توسعة قسم االنعاش والتخدیر بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب174811 745
100تهیئة قسم جراحة األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب174911 745
100تهیئة الشبكات الكهربائیة بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب175011 745

E1 050جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى عزیزة عثمانة F بحساب ألف  دیناررمز النشاط

150تهیئة وتوسیع قسم أمراض الدم بمستشفى عزیزة عثمانة162711 745
250100صیانة وتهذیب الفضاءات وتجدید غشاء األسطح والشبكات الفنیة بمستشفى عزیزة عثم168511 745
700300 2تهیئة الفضاءات القدیمة لقسم جراحة العظام الیواء أقسام جدیدة بمستشفى عزیزة عثمانة168611 745
100تجدید المولد الكهربائي بمستشفى عزیزة عثمانة بتونس173911 745

F2 950650جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى الحبیب ثامر G بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200تهیئة قسم الجراحة "أ" بمستشفى الحبیب ثامر167811 745
200تهیئة قاعة ثانیة للفحص والعالج بالمنظار األلیافي بمستشفى الحبیب ثامر174011 745
50تهیئة قاعة القثطرة بمستشفى الحبیب ثامر175111 745

G450جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى عبد الرحمان مامي H بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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350200بناء قسم جدید للعیادات الخارجیة بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة065812 745
600400 4بناء قسم استعجالي بمستشفى عبدالرحمان مامي بأریانة165912 745

400اقتناء تجهیزات لقسم أمراض القلب بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة150612 749

H4 9501 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى الرازي I بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100تركیز شبكات الحمایة من الحرائق وتنجدید الشبكة الكهربائیة بمستشفى الرازي بمنوبة161014 745
200تهیئة وتوسعة قسم أمراض األعصاب بمستشفى الرازي بمنوبة168914 745
2200تجدید شبكتي الكهرباء والحمایة من الحرائق بمستشفى الرازي بمنوبة قسط 169114 745

I500جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى فطومة بورقیبة J بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100تهیئة وتأهیل قسم الجراحة العامة بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر169752 745
400تجدید شبكة الحمایة من الحرائق بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر173152 745
50تهیئة قسم الطب الفیزیائي والتأهیل الوظیفي بمستشفى فطومة بورقیبة المنستیر174152 745
300تهیئة قسم األمراض الصدریة بمستشفى فطومة بورقیبة المنستیر174252 745
100بناء قسم علم األدویة السریري بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر175652 745

J950جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى شارل نیكول K بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200 بمستشفى شارنیكول16تهیئة وتهذیب البنایة 163211 745
100بناء قسم األمراض الباطنیة بمستشفى شارل نیكول بتونس163711 745
500تجدید الشبكات الفنیة بمستشفى شارل نیكول167611 745
50تهیئة المصالح العامة وتوسعة قسم التولید "ب" بمستشفى شارل نیكول167711 745
200تهیئة قسم التولید "ب" بمستشفى شارل نیكول169811 745
100تجدید شبكة االتصاالت الهاتفیة بمستشفى شارل نیكول171411 745
300تهیئة قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نیكول172811 745

K1 450جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى الرابطة L بحساب ألف  دیناررمز النشاط

550300 1مستشفى الرابطة:تهیئة قسم الجراحة "أ" و تجدید المطبخ و المغسل035211 745
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100إستكمال قسم طب العیون بمستشفى الرابطة160611 745
560500 1تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى الجامعي بالرابطة164211 745
500تهیئة وتوسعة مستشفى الرابطة-مخابر البكترولوجیا والبیوكیمیاء والمناعة واالنعاش166211 745
50تجدید بیت األموات بمستشفى الرابطة168011 745
200تهیئة وتوسعة مخبر المناعة بمستشفى الرابطة170611 745
100تهیئات مختلفة بمستشفى الرابطة170911 745
200برنامج تحسین عالج الجلطة القلبیة للحد من الوفیات والقصور القلبي171700 745
200تركیز مجمع كهربائي للمحول الكهربائي بمستشفى الرابطة172911 745
100تأهیل قسم جراحة القلب والشرایین بمستشفى الرابطة175711 745

100تجدید معدات المطبخ وبیت الغسیل بمستشفى الرابطة148911 749
200اقتناء وحدة للجراحة القلبیة لفائدة قسم جراحة القلب والشرایین بمستشفى الرابطة149111 749

L3 1102 550جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى فرحات حشاد M بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100تهیئة و توسعة قسم مغلق األمراض النفسیة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة162051 745

M100جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى المنجي سلیم N بحساب ألف  دیناررمز النشاط

150إحداث قسم إنعاش الولید والطفل بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى164311 745
300إحداث قسم ألمراض الكلى بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى164511 745
500300 1بناء الجناح االداري لقسم الجراحة بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى168311 745
200تهیئة وتوسعة المطبخ وبیت الغسیل بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى171811 745

N1 500950جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى سهلول O بحساب ألف  دیناررمز النشاط

250تجدید شبكة التكییف المركزي ألجنحة العملیات الجراحیة وأقسام اإلنعاش بمستشفى سهل162951 745
100تعویض وتعزیز التجهیزات الطبیة الثابتة والشبكات الفنیة بمستشفى سهلول بسوسة167351 745
100توسعة قسم الطب النووي لتركیز آلة مزدوج بالبوزیترون ومقطعي بمستشفى سهلول سوس169251 745
50بناء مقر إقامة أطباء االستمرار بمستشفى سهلول سوسة169451 745
100بناء قسمي االنعاش واالستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة دراسات171951 745

O600جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمركز الحروق واالصابات البلیغة P بحساب ألف  دیناررمز النشاط

600500 3توسعة مركز االصابات والحروق البلیغة ببن عروس166113 745
100تجدید شبكة الحمایة من الحرائق بمركز االصابات والحروق البلیغة ببن عروس173013 745
50تهیئة مطبخ مركز االصابات والحروق البلیغة ببن عروس174313 745

P3 600650جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة بمستشفى الطاهر صفر Q بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100توسعة العیادات الخارجیة بالمستشفى الجامعي بالمهدیة163453 745
50تجدید شبكات التكییف والكهرباء بقسم العیادات الخارجیة بمستشفى الطاهر صفر المهدي172253 745
200تهیئة قسم أمراض النساء بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة173753 745
100بناء ممر مغطى بین المستشفى وقسم االستعجالي بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة173853 745

300تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدیة151353 749

Q750جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة Z بحساب ألف  دیناررمز النشاط

400البرنامج الوطني للنهوض بزرع األعضاء (البناءات) دراسات167400 745
200برنامج تطویر بدائل االقامة  االستشفاء النهاري171600 745

2017400تجهیز المؤسسات الصحیة الجامعیة برنامج 150700 749
400تأهیل تجهیزات ومعدات أقسام الطب الفیزیائي والتأهیل الوظیفي بالمؤسسات الصحیة150800 749

Z1 400جملة النشاط

540750200 51051 166جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
66 51051 540750200

الخدمات العالجیة المختصة و السالمة الصحیةالبرنامج الفرعي : 2

(مؤسسات عمومیة ( خدمات طبیة مختصة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الخدمات العالجیة المختصة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100تهیئة مخبر مراقبة الجودة بمعهد باستور170211 745
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100تهیئات مختلفة بالمركب الصحي بجبل الوسط173322 745
100توسعة المبنى ج للمركز الوطني للیقظة الدوائیة175211 745

400تعویض مغاطس العالج بالمیاه وآالت للعالج الطبیعي بالمركب الصحي بجبل الوسط150022 749
100تجهیز مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر150952 749
200اقتناء منظومة لقیاس الجرعات الفردیة للمركز الوطني للحمایة من األشعة151400 749

000 11جملة النشاط

000 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 000

540750200 51052 366جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة  9البرنـامج :

القیادة والمساندة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

هیاكل القیادة والمساندة المركزیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
القیادة والمساندة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 0001 2إقتناء أراضي وعمارات000100 601

200200إعتمادات الدراسات000100 603
200تهیئة مستودع و مخازن000311 603
200تهیئة مقر الوزارة000411 603
800200 1بناء مقر اإلدارة الجهویة للصحة العمومیة بتونس001711 603
100بناء مقر لإلدارة الجهویة للصحة العمومیة بالقیروان001941 603
000200 2بناء مخزن للتالقیح واألدویة002111 603
200بناء مقر االدارة الجهویة للصحة بصفاقس002261 603
500100بناء مقر فرعي لوزارة الصحة بباب سعدون دراسات002311 603
200100تهیئة مقرات اإلدارات الجهویة للصحة002400 603

000 1إقتناء وسائل نقل000100 604
000 1تجهیز اإلدارة المركزیة والجهویة000600 604
500تجهیز المؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإلداریة001100 604

100إقتناء معدات إعالمیة000200 605
1200تركیز منظومة ترقیم و تخزین المعلومات الطبیة باكس قسط 001200 605
000 12تطویر المنظومة المعلوماتیة الصحیة001300 605
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000 00017 00020 1برنامج تركیز الصحة الرقمیة الوكالة الفرنسیة للتنمیة001500 605

50مصاریف اإلشهار واإلعالنات000111 607

000 1البرنامج الخصوصي لدعم طب اإلختصاص بالمناطق الصحیة ذات األولویة000500 608
000500 5005برنامج تأهیل أقسام االستعجالي000700 608
000 12البرنامج الخصوصي لدعم القطاع الصحي000800 608

000 1تجدید المصاعد بالمؤسسات اإلستشفائیة002500 748
300تصفیة مشاریع قدیمة010000 748
2013100تجدید المصاعد بالمؤسسات االستشفائیة - برنامج 020800 748
2014900300عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 020900 748
100تحسین ظروف إقامة األطباء واألعوان بالمؤسسات االستشفائیة021000 748
2015عملیات التهیئة و التهذیب (برنامج 021200 )1 000200 748
500بناء وتهیئة فضاءات الیواء التجهیزات الثقیلة بالمؤسسات االستشفائیة021300 748
000800 20161عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 021400 748
000500 20171عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 021500 748
000500 20184صیانة وتهذیب الهیاكل الصحیة برنامج 021600 748
500500 20196عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 021700 748
500500 20203عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 021800 748

100اقتناء معدات لمراقبة الجودة والقیاس والمعاییر النوعیة للتجهیزات الطبیة067400 749
2017300تجهیز المستشفیات برنامج 069900 749
2018500تجهیز الهیاكل الصحیة برنامج 070800 749
2020200تجهیز المستشفیات برنامج 075200 749

2012100صیانة التجهیزات الثقیلة-برنامج 010500 750
2013200صیانة التجهیزات الثقیلة - برنامج 010700 750
2017200صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 011300 750
2019300صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 011400 750
2017100صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 170900 750
400 مصدر للكوبالت بكل من معهد صالح عزیز ومستشفى فرحات حشاد والحبیب ب3تجدید 171000 750
2019200صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 171100 750

500 00017 25025 60040 124جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المساندة والتكوین األساسي والمستمر  2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200تهیئة وتوسعة المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس001611 606
200100توسعة المعهد العالي لعلوم التمریض بصفاقس وٕاضافة قاعات تدریس002561 606
300تجهیز مؤسسات التكوین002600 606
400تهیئة مؤسسات التكوین002700 606
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100100تطویر كفاءات أعوان الصحة002800 606

100 23001جملة النشاط

500 00017 35025 90041 124جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
24 90041 35025 00017 500

500 00017 35025 90041 924جمـــلة البرنـامج

000 70043 40590 445206 297جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

الرعایة الصحیة األساسیة  1البرنـامج :

قیادة خدمات الرعایة الصحیة األساسیةالبرنامج الفرعي : 1

وحدة دعم برنامج الرعایة الصحیة األساسیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
العالجات االولیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000500 20211بناء وتهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج 00200ج 747

20050تجهیز المركز الوسیط بالرجیش00153ج 749
2021500500تجهیز مراكز الصحة األساسیة برنامج 22200ج 749

050 7001 11جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الوقایة والتكفل باألمراض 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

230160حملة مقاومة حمى المستنقعات000100 744
100 7001 1حملة مقاومة مرض السل000300 744
000 50010 17التلقیح000400 744
150150التثقیف الصحي000500 744
500 5002 4حملة مقاومة داء الكلب000600 744
3030الروماتیزم المفصلي الحاد000700 744
250150مقاومة أمراض اإلسهال عند األطفال000800 744
200200إقتناء أدویة لألمراض اإلجتماعیة 001000 744
000 9001 1البرنامج الوطني للطب المدرسي والجامعي001100 744
600 5001 3برنامج حفظ الصحة وحمایة المحیط001200 744
700 0001 4"حملة مقاومة مرض نقص المناعة المكتسبة "السیدا001300 744
400300مقاومة لــدغة العقـــرب001500 744
600400برنامج الوقایة في فترة ما قبل وٕا ثـر  الوالد ة001600 744
100100مراقبة المخابر001900 744
150100الوقایة من فقد البصر002000 744
100 4001 2كشف أمراض إلتهاب الكبـد صنف -ج002100 744
200200برنامج النهوض بحمالت التبّرع  بالدم002200 744
700400برنامج مقاومة األمراض المزمنة - السكري وارتفاع ضغط الدم002300 744
450250البرنامج الوطني لصحة المسنین002600 744
700350البرنامج الوطني للوقایة من السرطان002700 744
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8080برنامج إدماج األطفال حاملي اإلعاقة003300 744
550250البرنامج الوطني لمقاومة التدخین003400 744
120120النهوض بالصحة النفسیة005600 744
200100البرنامج الوطني لمكافحة اللشمانیا005800 744
000 5004 7البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الفیروسي005900 744
400255برنامج الوقایة من األنفلونزا006200 744
1515البرنامج الوطني لمكافحة عوز الیود006300 744
000 50011 22لقاح ضد جرثومة المكورات الرئویة006400 744
600860 1الخطة الوطنیة لمكافحة مقاومة المضادات الحیویة006700 744

470 62538 372جملة النشاط

520 32539 174جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
74 32539 520

520 32539 174جمـــلة البرنـامج

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة  2البرنـامج :

قیادة الخدمات الصحیة االستشفائیةالبرنامج الفرعي : 1

وحدة دعم برنامج الخدمات الصحیة االستشفائیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
خدمات طب االختصاص 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 00015 16البرنامج الخصوصي لدعم طب االختصاص بالمناطق ذات األولویة00500ج 608

000200 1اعتمادات الدراسات005300 746
200 0001 202110تهیئة المستشفیات الجهویة برنامج 00100ج 746
000600 8احداث قسم عملیات متعدد االختصاصات بمستشفى منزل بورقیبة00223ج 746
500150 1صیانة وتهذیب وحدة المخبر بالمستشفى الجهوي ببنزرت00323ج 746

000 0002 202112تجهیز المستشفیات الجهویة برنامج 00500ج 749
500500 20212تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج 30000ج 749
30050تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرین45042ج 749
30050تجهیز المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بالمنستیر46652ج 749
40050تجهیز تهیئة األقسام االستشفائیة بالمستشفى الجهوي بسلیانة51234ج 749
40050تجهیز قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرین51342ج 749
40050تجهیز قسم المجاري البولیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین51442ج 749
50050تجهیز قسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسلیانة52234ج 749
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30050تجهیز مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسلیانة52334ج 749
40050تجهیز قسم األمراض الصدریة  بالمستشفى الجهوي بالقصرین53142ج 749
60050تجهیز قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرین53242ج 749
60050تجهیز قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف54533ج 749
60050تجهیز قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بسلیانة54634ج 749
40050تجهیز مركز اقلیمي لنقل الدم بمدنین62782ج 749
200575 4تجهیز مخبر وطني لحفظ الصحة ببن عروس66113ج 749
60050تجهیز أقسام أمراض األعصاب والغدد والسكري والجلدیة بمستشفى القصرین71842ج 749

500250 20212صیانة تجهیزات المستشفیات الجهویة برنامج 00100ج 750
000100 20211صیانة سیارات االسعاف برنامج 00200ج 750

225 50021 164جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
خدمات طبیة عامة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0001 20215تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج 00100ج 747
25050بناء مخزن أدویة بالمستشفى المحلي بمنزل بوزلفة00221ج 747
200150 1تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بسجنان00323ج 747

000500 20215تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج 00600ج 749

500150 20211صیانة تجهیزات المستشفیات المحلیة برنامج 00400ج 750

850 9501 212جملة النشاط

075 45023 177جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
77 45023 075

075 45023 277جمـــلة البرنـامج

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  3البرنـامج :

قیادة برنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیةالبرنامج الفرعي : 1

وحدة دعم لبرنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
خدمات عالجیة مختصة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0003 202110تجهیز المستشفیات الجامعیة برنامج 00100ج 749
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000 0002 4 مقطع لفائدة مستشفى شارل نیكول وفطومة بورقیبة المنستیر128 آالت مفراس 2اقتناء 00200ج 749

000 0005 114جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

600100إعتمادات الدراسات008600 745
000 0001 202110تهیئة المستشفیات الجامعیة برنامج 00100ج 745
500 0001 3برنامج دعم البحث العلمي والتجدید في المجال الطبي00200ج 745
000100 1تأهیل قسم انعاش مصابي الحروق واحداث وحدة انعاش لألطفال بمركز االصابات ببن ع00413ج 745
25050تأهیل وحدة معالجة الهواء لقسم االنعاش بمركز االصابات والحروق البلیغة ببن عروس00513ج 745
450200 1تجدید المولدات الكهربائیة وشبكة الحمایة من الحرائق بمستشفى فطومة بورقیبة المنستیر00752ج 745
50050تأهیل قسم االستشفاء النهاري ألمراض الدم بمستشفى فرحات حشاد سوسة00851ج 745
000100 2بناء قسم االنعاش الطبي بمستشفى سهلول سوسة00951ج 745
50050بناء قسم التخدیر واالنعاش بمستشفى سهلول سوسة دراسات01051ج 745
600200 4بناء قسم استعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة01112ج 745
500150 1تهیئة قسم االنعاش بمستشفى الحبیب بورقیبة صفاقس01261ج 745
500150 1تهیئة قسم االستعجالي والعیادات الخارجیة بمستشفى األطفال بتونس01311ج 745
500150 1تجدید وحدة معالجة الهواء بمستشفى األطفال بتونس01411ج 745
400200احداث قسم انعاش الولید والطفل بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى01511ج 745
000100 1تهیئة قسم أمراض النساء بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة01653ج 745
600100تهیئة وتوسعة قسم أمراض الدم بمستشفى عزیزة عثمانة01711ج 745
600200 2تأهیل قسم األذن والحنجرة واألنف بمستشفى شارل نیكول01811ج 745
000100 1تهیئة وتوسعة قسم الكشوفات الوظیفیة وانعاش القلب بمستشفى الرابطة01911ج 745
60050تهیئة قاعة العملیات بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون02011ج 745
500150 1تهیئة قسم الولدان بمركز التولید وطب الرضیع بتونس02111ج 745

500 5003 10 االت كشف بالرنین المغناطیسي لمستشفیات الحبیب بورقیبة واألطفال وشارل ن3اقتناء 00300ج 749
500500اقتناء جهاز ماموغراف لفائدة مستشفى الحبیب ثامر00400ج 749
500300تجهیز قسم األمراض الصدریة ابن النفیس بمستشفى عبد الرحمان مامي أریانة00700ج 749
000300 2تجهیز مراكز تصفیة الدم بالمؤسسات االستشفائیة الجامعیة00800ج 749
700200تجهیز قاعة العملیات بمستشفى محمد القصاب بمنوبة00900ج 749
700200تجهیز قاعة العملیات بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر01051ج 749
000100 3اقتناء تجهیزات لفائدة قسم التصویر الطبي بمستشفى الرابطة01211ج 749
000 0002 10  معجل خطي لفائدة معهد صالح عزیز ومستشفى فرحات حشاد والحبیب بورقیبة3اقتناء 01300ج 749
30050تجهیز توسعة قسم جدید للعیادات الخارجیة بمعهد محمد القصاب01414ج 749
35050تجهیز المطبخ وبیت الغسیل بمركز التولید بالمنستیر01552ج 749
400100تجهیز تهیئة وتوسعة قسم أمراض الدم بمستشفى عزیزة عثمانة تونس01611ج 749
600100تجهیز قسم استعجالي جدید بمركز التولید وطب الرضیع بتونس01711ج 749
000200 1اقتناء تجهیزات لفائدة معهد باستور01811ج 749
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000200 2اقتناء جهاز كامرا قاما لفائدة مستشفى فرحات حشاد سوسة02151ج 749
300300اقتناء جهاز بال ألكترو لفائدة مستشفى المنجي سلیم بالمرسى02211ج 749

800 95012 368جملة النشاط

800 95017 182جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
82 95017 800

الخدمات العالجیة المختصة و السالمة الصحیة بتونسالبرنامج الفرعي : 2

(مؤسسات عمومیة  ( الخدمات العالجیة المختصة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
خدمات عالجیة مختصة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000100 20211تهیئة المراكز المختصة برنامج 02200ج 745

500300 20211تجهیز المراكز المختصة برنامج 02300ج 749

500400 12جملة النشاط

500400 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 500400

200 45018 385جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة  9البرنـامج :

القیادة والمساندة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

هیاكل القیادة والمساندة المركزیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
القیادة والمساندة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0002 2إقتناء أراضي وعمارات000100 601

000600 1إعتمادات الدراسات000100 603
20050تهیئة مستودع و مخازن000311 603
20050تهیئة مقر الوزارة000411 603
500100تهیئة مقرات اإلدارات الجهویة للصحة002400 603

500750 1إقتناء وسائل نقل000100 604
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700350تجهیز اإلدارة المركزیة والجهویة000600 604

000200 1إقتناء معدات إعالمیة000200 605
000 0006 10تطویر المنظومة المعلوماتیة الصحیة001300 605

100100مصاریف اإلشهار واإلعالنات000111 607

000 00065 75البرنامج الخصوصي لدعم القطاع الصحي000800 608

000500 4تجدید المصاعد بالمؤسسات اإلستشفائیة002500 748
50050تصفیة مشاریع قدیمة010000 748
000 0001 2بناء وتهیئة فضاءات الیواء التجهیزات الثقیلة بالمؤسسات االستشفائیة021300 748

000 0001 202110عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 00100ج 748

000200 1اقتناء معدات لمراقبة الجودة والقیاس والمعاییر النوعیة للتجهیزات00300ج 749

500 0001 20214صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 00100ج 750

450 70079 1113جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المساندة والتكوین األساسي والمستمر  2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

40050تجهیز مؤسسات التكوین002600 606
500300 1تهیئة مؤسسات التكوین002700 606

900350 21جملة النشاط

800 60079 1115جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
115 60079 800

800 60079 9115جمـــلة البرنـامج

595 825160 352جملة مشاریع و برامج جدیدة

000 70043 00090 270367 650الجملـة العامـة :



جدول تفصیلي نفقات الحسابات الخاصة

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

162

مهمة الصحة

الحسابات الخاصة في الخزینة 

صندوق دعم الصحة العمومیة    38 الحساب :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة  2 البرنـامج :

1 قیادة الخدمات الصحیة االستشفائیةالبرنـامج الفرعي :

000 500 22وحدة دعم برنامج الخدمات الصحیة االستشفائیة1 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 500 22خدمات طب االختصاص1 دینارالنشاط :
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اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

22 500 000 منح للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة بعنوان التسییر واستغالل التجهیزات العمومیة224

22 500 000 المؤسسات الصحیة 0009

85 000 مستشفى خیر الدین 059

150 000 مستشفى أریانة 066

550 000 مستشفى منزل بورقیبة 067

840 000 مستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت 068

405 000 مستشفى نابل 074

1 200 000 مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل 075

230 000 مستشفى منزل تمیم 080

380 000 مستشفى  زغــــوان 086

1 660 000 مستشفى جندوبة 090

185 000 مستشفى طبرقة 094

685 000 مستشفى بـاجــة 097

200 000 مستشفى مجاز الباب 100
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1 300 000 مستشفى  محمد بورقیبة بالكاف 105

1 010 000 مستشفى سلیـانــة 111

1 880 000 مستشفى القصرین 121

1 940 000 مستشفى ابن الجزار بالقیروان 128

210 000 139 نوفمبر بمساكن7مستشفى 

190 000 مستشفى قصر هالل 146

250 000 مستشفى محمد بن  صالح بالمكنین 148

270 000 مستشفى المحرس 170

385 000 مستشفى جبنیانة 171

15 000 مستشفى قرقنة 172

1 330 000 مستشفى الحسین بوزیان بقفصة 176

110 000 مستشفى المتلوى 177

600 000 مستشفى توزر 185

1 120 000 مستشفى سیدى بوزید 191

1 350 000 مستشفى  الدكتور محمد بن ساسي بقابس 201

600 000 مستشفى قبلي 207
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640 000 مستشفى   الحبیب بورقیبة بمدنین 212

515 000 مستشفى  الصادق المقدم  بجربة 213

415 000 مستشفى جرجیس 214

455 000 مستشفى بنقردان 215

850 000 مستشفى  تطـاوین 221

440 000 مستشفى بن عروس 231

55 000 المستشفى الجهوي بنفطة 237

000 500 22جملة البرنامج الفرعي

000 500 22جملة البرنامج

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  3 البرنـامج :

1 قیادة برنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیةالبرنـامج الفرعي :

000 500 22وحدة دعم لبرنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة1 دینار الوحدة العملیاتیة : 
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000 500 22الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث3 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

22 500 000 منح للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة بعنوان التسییر واستغالل التجهیزا225

22 500 000 المؤسسات الصحیة 0009

2 670 000 مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس 302

855 000 مستشفى البشیر حمزة لألطفال بتونس 303

2 230 000 مستشفى  الحبیب  بورقیبة  بصفاقس 304

485 000 معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقویم  األعضاء  بقصر  السعید 305

235 000 المعهد  الوطني  للتغذیة  والتكنولوجیا  الغذائیة  بتونس 306

720 000 مركز  التولید  وطب  الرضیع  تونس 307

370 000 معهد  الهادي  الرایس  ألمراض  العیون  بتونس 308

600 000 معهد  صالح  عزیز  تونس 309

505 000 المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب 310

580 000 مستشفى  عزیزة  عثمانة 311

680 000 مستشفى  الحبیب  ثامر 312
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935 000 مستشفى  عبد  الرحمان  المامي  لألمراض  الرئویة 313

1 075 000 مستشفى  الرازي  بمنوبة 314

1 720 000 مستشفى  فطومة  بورقیبة  بالمنستیر 315

895 000 مستشفى  شارل  نیكول 316

1 680 000 مستشفى  الرابطة 317

1 910 000 مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة 318

430 000 مستشفى  المنجي  سلیم  بالمرسى 319

1 625 000 مستشفى  سهلول  بسوسة 320

960 000 مركز اإلصابات و الحروق البلیغة ببن عروس 322

1 340 000 مستشفى الطاهر صفر بالمهدیة 323

000 500 22جملة البرنامج الفرعي

000 500 22جملة البرنامج

45 000 000 جملة الحساب

45 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

حسابات أموال المشاركة 
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حساب للتوقي  و مجابهة الجوائح الصحیة    06 الحساب :

الرعایة الصحیة األساسیة  1 البرنـامج :

1 قیادة خدمات الرعایة الصحیة األساسیةالبرنـامج الفرعي :

000 000 5وحدة دعم برنامج الرعایة الصحیة األساسیة1 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 000 5الوقایة والتكفل باألمراض3 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

5 000 000 الطب الوقائي :744

5 000 000 برنامج الترصد و التوقي من فیروس كرونا الجدید 0068

000 000 5جملة البرنامج الفرعي

000 000 5جملة البرنامج
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5 000 000 جملة الحساب

5 000 000 جملة حسابات أموال المشاركة

50 000 000 الجمـــلة العامة



  : مهمة الصحة22المهمة  

2021 السنة المالیة:

170نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :   الرعایة الصحیة األساسیة1البرنـامج 

قیادة خدمات الرعایة الصحیة األساسیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة دعم برنامج الرعایة الصحیة األساسیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1242 010 000 المؤسسات الصحیة09

000 60مجمع الصحة األساسیة بتونس الشمالیة060
000 90مجمع الصحة األساسیة ببن عروس062
000 95مجمع الصحة األساسیة بأریانة065
000 70مجمع الصحة األساسیة ببنزرت073
000 40مجمع الصحة األساسیة بنابل085
000 75مجمع الصحة األساسیة بزغوان089
000 60مجمع الصحة األساسیة بجندوبة096
000 45مجمع الصحة األساسیة بباجة104
000 50مجمع الصحة األساسیة بالكاف110
000 45مجمع الصحة األساسیة بسلیانة120
000 70مجمع الصحة األساسیة بالقصرین126
000 70مجمع الصحة األساسیة أحمد القروي بالقیروان137
000 60مجمع الصحة األساسیة بسوسة143
000 25مجمع الصحة األساسیة بالمنستیر157
000 20مجمع الصحة األساسیة بالمهدیة169
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000 100مجمع الصحة األساسیة بصفاقس175
000 140مجمع الصحة األساسیة بقفصة184
000 40مجمع الصحة األساسیة بتوزر190
000 70مجمع الصحة األساسیة بسیدي بوزید200
000 120مجمع الصحة األساسیة بقابس206
000 60مجمع الصحة األساسیة بقبلي211
000 25مجمع الصحة األساسیة بمدنین219
000 55مجمع الصحة األساسیة بجربة220
000 150مجمع الصحة األساسیة بتطاوین224
000 90مجمع الصحة األساسیة بتونس الجنوبیة226
000 75مجمع الصحة األساسیة بمنوبة228
000 130مجمع الصحة األساسیة منزل شاكر بعقارب229
000 80مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة236

000 010 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الصحة اإلنجابیة والتنظیم العائلي2النشاط 

12538 000 000 المؤسسات الصحیة09

000 000 38الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري301
000 000 38جملة النشاط :

000 010 40جملة الوحدة العملیاتیة :

000 010 40جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بتونس :2البرنامج الفرعي
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: مؤسسات عمومیة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1018 780 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 780 8األجر األساسي والتدرج001
10122 389 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 389 22المنح الخصوصیة القارة000
101179 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 179المنحة الوظیفیة001
1011 072 000 منحـة اإلنتـاج05

000 072 1منحـة اإلنتـاج000
10160 000 المنح    العائلیة13

000 60المنح العائلیة000
1016 444 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 444 6المساهمات المحمولة على المشغل000
102176 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 176أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10259 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 59األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10245 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 45المساهمات المحمولة على المشغل000
000 206 39جملة النشاط :

000 206 39جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 206 39جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بأریانة :3البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1012 158 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 158 2األجر األساسي والتدرج001

1014 858 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 858 4المنح الخصوصیة القارة000
10147 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 47المنح المرتبطة بالوظیفة000

101282 000 منحـة اإلنتـاج05

000 282منحـة اإلنتـاج000
10114 000 المنح    العائلیة13

000 14المنح العائلیة000

1011 552 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 552 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10248 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 48أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنح العائلیة000
1029 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 9المساهمات المحمولة على المشغل000

000 970 8جملة النشاط :
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000 970 8جملة الوحدة العملیاتیة :

000 970 8جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة ببن عروس :4البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1014 781 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 781 4األجر األساسي والتدرج001

10110 120 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 120 10المنح الخصوصیة القارة000
10133 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 33المنح المرتبطة بالوظیفة000

101568 000 منحـة اإلنتـاج05

000 568منحـة اإلنتـاج000
10128 000 المنح    العائلیة13

000 28المنح العائلیة000

1013 357 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 357 3المساهمات المحمولة على المشغل000
10226 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 26أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1024 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 4المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 918 18جملة النشاط :

000 918 18جملة الوحدة العملیاتیة :

000 918 18جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بمنوبة :5البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1012 159 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 159 2األجر األساسي والتدرج001

1014 967 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 967 4المنح الخصوصیة القارة000
10130 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 30المنح المرتبطة بالوظیفة000

101285 000 منحـة اإلنتـاج05

000 285منحـة اإلنتـاج000
10117 000 المنح    العائلیة13

000 17المنح العائلیة000

1011 575 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 575 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10247 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 47أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
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1028 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 8المساهمات المحمولة على المشغل000
000 090 9جملة النشاط :

000 090 9جملة الوحدة العملیاتیة :

000 090 9جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة ببنزرت :6البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 883 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 883 1األجر األساسي والتدرج001
1013 921 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 921 3المنح الخصوصیة القارة000

10125 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 25المنح المرتبطة بالوظیفة000
101241 000 منحـة اإلنتـاج05

000 241منحـة اإلنتـاج000

10114 000 المنح    العائلیة13

000 14المنح العائلیة000
1011 303 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 303 1المساهمات المحمولة على المشغل000

10232 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 32أعوان یشغلون خطط وقتیة000
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1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1025 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 5المساهمات المحمولة على المشغل000
000 425 7جملة النشاط :

000 425 7جملة الوحدة العملیاتیة :

000 425 7جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بنابل :7البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 743 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 743 1األجر األساسي والتدرج001

1013 533 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 533 3المنح الخصوصیة القارة000
10131 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 31المنح المرتبطة بالوظیفة000

101224 000 منحـة اإلنتـاج05

000 224منحـة اإلنتـاج000
10114 000 المنح    العائلیة13

000 14المنح العائلیة000

1011 198 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 198 1المساهمات المحمولة على المشغل000
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10212 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 12أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1022 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 2المساهمات المحمولة على المشغل000
000 758 6جملة النشاط :

000 758 6جملة الوحدة العملیاتیة :

000 758 6جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بباجة :8البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 240 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 240 1األجر األساسي والتدرج001
1012 208 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 208 2المنح الخصوصیة القارة000

1019 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 9المنح المرتبطة بالوظیفة000
101165 000 منحـة اإلنتـاج05

000 165منحـة اإلنتـاج000

10110 000 المنح    العائلیة13

000 10المنح العائلیة000
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101826 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 826المساهمات المحمولة على المشغل000
10226 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 26أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10226 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 26األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1029 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 9المساهمات المحمولة على المشغل000
000 520 4جملة النشاط :

000 520 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 520 4جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بزغوان :9البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 346 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 346 1األجر األساسي والتدرج001
1012 710 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 710 2المنح الخصوصیة القارة000

10114 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 14المنح المرتبطة بالوظیفة000
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101185 000 منحـة اإلنتـاج05

000 185منحـة اإلنتـاج000
10114 000 المنح    العائلیة13

000 14المنح العائلیة000
101956 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 956المساهمات المحمولة على المشغل000
10226 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 26أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1024 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 4المساهمات المحمولة على المشغل000
000 256 5جملة النشاط :

000 256 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 256 5جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بالكاف :Aالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 397 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 397 1األجر األساسي والتدرج001

1012 732 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 732 2المنح الخصوصیة القارة000
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1019 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 9المنح المرتبطة بالوظیفة000
101200 000 منحـة اإلنتـاج05

000 200منحـة اإلنتـاج000
10112 000 المنح    العائلیة13

000 12المنح العائلیة000
101965 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 965المساهمات المحمولة على المشغل000
102450 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 450أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10287 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 87المساهمات المحمولة على المشغل000
000 853 5جملة النشاط :

000 853 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 853 5جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بسلیانة :Bالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 257 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 257 1األجر األساسي والتدرج001
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1012 405 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 405 2المنح الخصوصیة القارة000
10117 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 17المنح المرتبطة بالوظیفة000
101174 000 منحـة اإلنتـاج05

000 174منحـة اإلنتـاج000
10113 000 المنح    العائلیة13

000 13المنح العائلیة000
101871 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 871المساهمات المحمولة على المشغل000
10295 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 95أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10213 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 13األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10220 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 20المساهمات المحمولة على المشغل000
000 866 4جملة النشاط :

000 866 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 866 4جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بالقیروان :Cالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1012 310 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 310 2األجر األساسي والتدرج001

1014 764 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 764 4المنح الخصوصیة القارة000
10112 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 12المنح المرتبطة بالوظیفة000

101288 000 منحـة اإلنتـاج05

000 288منحـة اإلنتـاج000
10122 000 المنح    العائلیة13

000 22المنح العائلیة000

1011 559 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 559 1المساهمات المحمولة على المشغل000
102180 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 180أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10226 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 26األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001

10239 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 39المساهمات المحمولة على المشغل000
000 201 9جملة النشاط :

000 201 9جملة الوحدة العملیاتیة :

000 201 9جملة البرنامج الفرعي :
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الخدمات الصحیة األساسیة بالقصرین :Dالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1012 856 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 856 2األجر األساسي والتدرج001
1015 487 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 487 5المنح الخصوصیة القارة000
10116 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 16المنح المرتبطة بالوظیفة000
101372 000 منحـة اإلنتـاج05

000 372منحـة اإلنتـاج000
10142 000 المنح    العائلیة13

000 42المنح العائلیة000
1012 017 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 017 2المساهمات المحمولة على المشغل000
102450 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 450أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10280 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 80األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
102104 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 104المساهمات المحمولة على المشغل000
000 425 11جملة النشاط :
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000 425 11جملة الوحدة العملیاتیة :

000 425 11جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بقفصة :Eالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1013 239 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 239 3األجر األساسي والتدرج001

1016 185 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 185 6المنح الخصوصیة القارة000
10131 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 31المنح المرتبطة بالوظیفة000

101426 000 منحـة اإلنتـاج05

000 426منحـة اإلنتـاج000
10133 000 المنح    العائلیة13

000 33المنح العائلیة000

1012 247 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 247 2المساهمات المحمولة على المشغل000
1021 054 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 054 1أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10249 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 49األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
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102214 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 214المساهمات المحمولة على المشغل000
000 480 13جملة النشاط :

000 480 13جملة الوحدة العملیاتیة :

000 480 13جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بسیدي بوزید :Fالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1012 056 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 056 2األجر األساسي والتدرج001
1014 236 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 236 4المنح الخصوصیة القارة000

10110 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 10المنحة الوظیفیة001
101268 000 منحـة اإلنتـاج05

000 268منحـة اإلنتـاج000

10124 000 المنح    العائلیة13

000 24المنح العائلیة000
1011 402 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 402 1المساهمات المحمولة على المشغل000

102334 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 334أعوان یشغلون خطط وقتیة000
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10247 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 47األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10274 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 74المساهمات المحمولة على المشغل000
000 452 8جملة النشاط :

000 452 8جملة الوحدة العملیاتیة :

000 452 8جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بصفاقس :Gالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1016 730 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 730 6األجر األساسي والتدرج001
10115 388 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 388 15المنح الخصوصیة القارة000

10185 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 85المنح المرتبطة بالوظیفة000
101841 000 منحـة اإلنتـاج05

000 841منحـة اإلنتـاج000

10156 000 المنح    العائلیة13

000 56المنح العائلیة000
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1015 001 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 001 5المساهمات المحمولة على المشغل000
102234 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 234أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10245 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 45المساهمات المحمولة على المشغل000
000 381 28جملة النشاط :

000 381 28جملة الوحدة العملیاتیة :

000 381 28جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بالمهدیة :Hالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 045 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 045 1األجر األساسي والتدرج001

1011 928 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 928 1المنح الخصوصیة القارة000
1019 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 9المنح المرتبطة بالوظیفة000

101150 000 منحـة اإلنتـاج05

000 150منحـة اإلنتـاج000
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10110 000 المنح    العائلیة13

000 10المنح العائلیة000
101730 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 730المساهمات المحمولة على المشغل000
10240 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 40أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10210 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 10األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10210 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 10المساهمات المحمولة على المشغل000
000 933 3جملة النشاط :

000 933 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 933 3جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بالمنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

101945 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 945األجر األساسي والتدرج001

1011 706 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 706 1المنح الخصوصیة القارة000
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10120 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 20المنح المرتبطة بالوظیفة000
101139 000 منحـة اإلنتـاج05

000 139منحـة اإلنتـاج000
1016 000 المنح    العائلیة13

000 6المنح العائلیة000
101667 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 667المساهمات المحمولة على المشغل000
10226 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 26أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1024 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 4المساهمات المحمولة على المشغل000
000 514 3جملة النشاط :

000 514 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 514 3جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بقابس :Jالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 877 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 877 1األجر األساسي والتدرج001
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1013 945 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 945 3المنح الخصوصیة القارة000
10110 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 10المنح المرتبطة بالوظیفة000
101243 000 منحـة اإلنتـاج05

000 243منحـة اإلنتـاج000
10118 000 المنح    العائلیة13

000 18المنح العائلیة000
1011 312 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 312 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10226 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 26أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10237 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 37األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10211 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 11المساهمات المحمولة على المشغل000
000 481 7جملة النشاط :

000 481 7جملة الوحدة العملیاتیة :

000 481 7جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بمدنین :Kالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بمدنین1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 850 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 850 1األجر األساسي والتدرج001

1013 902 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 902 3المنح الخصوصیة القارة000
10131 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 31المنح المرتبطة بالوظیفة000

101239 000 منحـة اإلنتـاج05

000 239منحـة اإلنتـاج000
10120 000 المنح    العائلیة13

000 20المنح العائلیة000

1011 301 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 301 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 12أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1022 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 2المساهمات المحمولة على المشغل000
000 358 7جملة النشاط :

000 358 7جملة الوحدة العملیاتیة :

000 358 7جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بتطاوین :Lالبرنامج الفرعي
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: مؤسسات عمومیة بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1012 265 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 265 2األجر األساسي والتدرج001
1014 821 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 821 4المنح الخصوصیة القارة000
10123 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 23المنح المرتبطة بالوظیفة000
101294 000 منحـة اإلنتـاج05

000 294منحـة اإلنتـاج000
10125 000 المنح    العائلیة13

000 25المنح العائلیة000
1011 570 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 570 1المساهمات المحمولة على المشغل000
102275 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 275أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10293 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 93األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10271 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 71المساهمات المحمولة على المشغل000
000 438 9جملة النشاط :

000 438 9جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 438 9جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بتوزر :Mالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 202 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 202 1األجر األساسي والتدرج001

1012 231 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 231 2المنح الخصوصیة القارة000
1019 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 9المنح المرتبطة بالوظیفة000

101164 000 منحـة اإلنتـاج05

000 164منحـة اإلنتـاج000
10110 000 المنح    العائلیة13

000 10المنح العائلیة000

101822 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 822المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 12أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1022 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 2المساهمات المحمولة على المشغل000

000 453 4جملة النشاط :
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000 453 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 453 4جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بقبلي :Nالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 249 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 249 1األجر األساسي والتدرج001

1012 288 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 288 2المنح الخصوصیة القارة000
1018 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 8المنح المرتبطة بالوظیفة000

101173 000 منحـة اإلنتـاج05

000 173منحـة اإلنتـاج000
10112 000 المنح    العائلیة13

000 12المنح العائلیة000

101844 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 844المساهمات المحمولة على المشغل000
102208 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 208أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10240 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 40المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 823 4جملة النشاط :

000 823 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 823 4جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1012 563 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 563 2األجر األساسي والتدرج001

1016 160 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 160 6المنح الخصوصیة القارة000
10133 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 33المنح المرتبطة بالوظیفة000

101341 000 منحـة اإلنتـاج05

000 341منحـة اإلنتـاج000
10115 000 المنح    العائلیة13

000 15المنح العائلیة000

1011 896 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 896 1المساهمات المحمولة على المشغل000
102179 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 179أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
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10235 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 35المساهمات المحمولة على المشغل000
000 223 11جملة النشاط :

000 223 11جملة الوحدة العملیاتیة :

000 223 11جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة األساسیة بجندوبة :Pالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

1011 488 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 488 1األجر األساسي والتدرج001
1013 010 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 010 3المنح الخصوصیة القارة000

1019 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 9المنح المرتبطة بالوظیفة000
101203 000 منحـة اإلنتـاج05

000 203منحـة اإلنتـاج000

10112 000 المنح    العائلیة13

000 12المنح العائلیة000
1011 039 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 039 1المساهمات المحمولة على المشغل000

102179 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 179أعوان یشغلون خطط وقتیة000
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1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10234 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 34المساهمات المحمولة على المشغل000
000 976 5جملة النشاط :

000 976 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 976 5جملة البرنامج الفرعي :

000 010 280جملة البرنامج :
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 :   الخدمات الصحیة اإلستشفائیة2البرنـامج 

قیادة الخدمات الصحیة االستشفائیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة دعم برنامج الخدمات الصحیة االستشفائیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

12415 170 000 المؤسسات الصحیة09

000 220مستشفى طبربة063
000 145مستشفى  التضامن064
000 205مستشفى  حسان بلخوجة برأس الجبل069
000 190مستشفى ماطر070
000 100مستشفى العالیة071
000 120مستشفى سجنان072
000 270مستشفى قرنبالیة076
000 100مستشفى منزل بوزلفة077
000 135مستشفى بني خالد078
000 120مستشفى سلیمان079
000 135مستشفى قلیبیة081
000 120مستشفى الهواریة082
000 135مستشفى قربة083
000 100مستشفى الحمامات084
000 155مستشفى الفحص087
000 190مستشفى الناظور088
000 155مستشفى بوسالم091
000 220مستشفى غار الدماء092
000 170مستشفى عین دراهم093
000 170مستشفى فـرنانــة095
000 135مستشفى تبرسق098
000 120مستشفى نفزة099
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000 85مستشفى تستور101
000 100مستشفى عمدون102
000 80مستشفى قبالط103
000 100مستشفى الدهماني106
000 85مستشفى ساقیة سیدى یوسف107
000 340مستشفى تاجروین108
000 85مستشفى القصـور109
000 100مستشفى قعفـور112
000 100مستشفى بوعرادة113
000 120مستشفى مكثر114
000 100مستشفى الروحیة115
000 100مستشفى الكریب116
000 100مستشفى برقو117
000 100مستشفى كسرى118
000 85مستشفى سیدى بورویس119
000 155مستشفى فریانة122
000 155مستشفى سبیطلة123
000 120مستشفى سبیبة124
000 340مستشفى تالة125
000 120مستشفى فوسانة127
000 135مستشفى حاجب العیون129
000 155مستشفى حفوز130
000 190مستشفى الوسالتیة131
000 170مستشفى بوحجلة132
000 120مستشفى نصر اهللا133
000 120مستشفى السبیخة134
000 120مستشفي الشبیكة135
000 100مستشفى العال136
000 155مستشفى النفیضة138
000 120مستشفى   الحبیب بیار القلعة الكبرى140
000 50مستشفى سیدي بو علي141
000 50مستشفى القلعة الصغرى142
000 100مستشفى بوفیشة144
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000 155مستشفى جمال149
000 50مستشفى  البقالطة150
000 120مستشفى طبلبة151
000 50مستشفى زرمدین152
000 85مستشفى الوردانین153
000 45مستشفى بوحجر154
000 85مستشفى الساحلین155
000 45مستشفى قصیبة المدیوني156
000 135مستشفى السواسي159
000 120مستشفى الشابة160
000 375مستشفى الجم161
000 100مستشفى شربان162
000 100مستشفى أوالد شامخ163
000 85مستشفى سیدى علوان164
000 100مستشفى بومرداس165
000 100مستشفى ملولش166
000 85مستشفى قصور الساف167
000 85مستشفى هبیرة168
000 305مستشفى بئر علي بن خلیفة173
000 100مستشفى السخیرة174
000 120مستشفى بلخیر178
000 185مستشفى السند179
000 240مستشفى المضیلة180
000 355مستشفى أم العرائس181
000 305مستشفى الردیف182
000 145مستشفى  القطار183
000 185مستشفى دقاش187
000 120مستشفى حزوة188
000 100مستشفى تمغزة189
000 135مستشفى الرقاب192
000 120مستشفى منزل بوزیان193
000 145مستشفى بن عون194
000 155مستشفى المكناسي195
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000 120مستشفى مزونة196
000 135مستشفى أوالد حفوز197
000 190مستشفى جلمة198
000 135مستشفى بئر الحفي199
000 190مستشفى الحامة202
000 190مستشفى مارث203
000 190مستشفى مطماطة204
000 170مستشفى وذرف205
000 170مستشفى دوز208
000 170مستشفى الفوار209
000 150مستشفى سوق األحد210
000 95مستشفى میدون216
000 100مستشفى بني خداش217
000 100مستشفى سیدى مخلوف218
000 135مستشفى غمراسن222
000 130مستشفى رمادة223
000 120مستشفى بنبلة230
000 155مستشفى ماجل بلعباس232
000 85مستشفى نبر234
000 100المستشفى المحلي بالسرس239
000 70المستشفى المحلي بالشراردة240
000 70المستشفى المحلي بجومین241

000 170 15جملة النشاط :

000 170 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 170 15جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بتونس :2البرنامج الفرعي
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: مؤسسات عمومیة جهویة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1011 317 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 317 1األجر األساسي والتدرج001
1012 977 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 977 2المنح الخصوصیة القارة000
10121 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 21المنح المرتبطة بالوظیفة000
101183 000 منحـة اإلنتـاج05

000 183منحـة اإلنتـاج000
10152 000 المنح    العائلیة13

000 52المنح العائلیة000
101964 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 964المساهمات المحمولة على المشغل000
10211 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 11أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1024 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 4األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 3المساهمات المحمولة على المشغل000
000 532 5جملة النشاط :

000 532 5جملة الوحدة العملیاتیة :



204 نظـام أمـد

000 532 5جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بأریانة :3البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1013 020 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 020 3األجر األساسي والتدرج001

1016 826 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 826 6المنح الخصوصیة القارة000
10130 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 30المنح المرتبطة بالوظیفة000

101412 000 منحـة اإلنتـاج05

000 412منحـة اإلنتـاج000
101106 000 المنح    العائلیة13

000 106المنح العائلیة000

1012 177 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 177 2المساهمات المحمولة على المشغل000
10298 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 98أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1028 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 8األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001

10221 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 21المساهمات المحمولة على المشغل000



205 نظـام أمـد

000 699 12جملة النشاط :

000 699 12جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بأریانة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1012 163 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 163 2األجر األساسي والتدرج001

1015 680 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 680 5المنح الخصوصیة القارة000
10151 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 51المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
101275 000 منحـة اإلنتـاج05

000 275منحـة اإلنتـاج000

10164 000 المنح    العائلیة13

000 64المنح العائلیة000
1011 653 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 653 1المساهمات المحمولة على المشغل000

102121 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 121أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001



206 نظـام أمـد

10228 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 28المساهمات المحمولة على المشغل000
000 039 10جملة النشاط :

000 039 10جملة الوحدة العملیاتیة :

000 738 22جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة ببن عروس :4البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1013 155 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 155 3األجر األساسي والتدرج001
1017 362 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 362 7المنح الخصوصیة القارة000

10154 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 54المنح المرتبطة بالوظیفة000
101410 000 منحـة اإلنتـاج05

000 410منحـة اإلنتـاج000

10161 000 المنح    العائلیة13

000 61المنح العائلیة000
1012 228 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 228 2المساهمات المحمولة على المشغل000

102212 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 212أعوان یشغلون خطط وقتیة000



207 نظـام أمـد

1024 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 4األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10242 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 42المساهمات المحمولة على المشغل000
000 528 13جملة النشاط :

000 528 13جملة الوحدة العملیاتیة :

000 528 13جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بمنوبة :5البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة محلیة بمنوبة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1011 949 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 949 1األجر األساسي والتدرج001

1014 657 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 657 4المنح الخصوصیة القارة000
10152 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 52المنح المرتبطة بالوظیفة000

101235 000 منحـة اإلنتـاج05

000 235منحـة اإلنتـاج000
10161 000 المنح    العائلیة13

000 61المنح العائلیة000

1011 404 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 404 1المساهمات المحمولة على المشغل000



208 نظـام أمـد

10289 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 89أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10226 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 26األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10227 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 27المساهمات المحمولة على المشغل000
000 502 8جملة النشاط :

000 502 8جملة الوحدة العملیاتیة :

000 502 8جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة ببنزرت :6البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1019 416 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 416 9األجر األساسي والتدرج001

10121 704 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 704 21المنح الخصوصیة القارة000
101181 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 181المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 152 000 منحـة اإلنتـاج05

000 152 1منحـة اإلنتـاج000



209 نظـام أمـد

10189 000 المنح    العائلیة13

000 89المنح العائلیة000
1016 422 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 422 6المساهمات المحمولة على المشغل000
102481 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 481أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1024 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 4األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10299 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 99المساهمات المحمولة على المشغل000
000 549 39جملة النشاط :

000 549 39جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة ببنزرت2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1014 617 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 617 4األجر األساسي والتدرج001

10110 565 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 565 10المنح الخصوصیة القارة000
10189 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 89المنح المرتبطة بالوظیفة000

101512 000 منحـة اإلنتـاج05

000 512منحـة اإلنتـاج000



210 نظـام أمـد

10183 000 المنح    العائلیة13

000 83المنح العائلیة000
1013 144 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 144 3المساهمات المحمولة على المشغل000
10235 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 35أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10219 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 19المساهمات المحمولة على المشغل000
000 105 19جملة النشاط :

000 105 19جملة الوحدة العملیاتیة :

000 654 58جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بنابل :7البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1016 213 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 213 6األجر األساسي والتدرج001

10113 684 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 684 13المنح الخصوصیة القارة000



211 نظـام أمـد

101144 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 144المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
101784 000 منحـة اإلنتـاج05

000 784منحـة اإلنتـاج000
10186 000 المنح    العائلیة13

000 86المنح العائلیة000
1014 347 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 347 4المساهمات المحمولة على المشغل000
102298 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 298أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10230 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 30األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10264 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 64المساهمات المحمولة على المشغل000
000 652 25جملة النشاط :

000 652 25جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بنابل2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1019 606 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 606 9األجر األساسي والتدرج001



212 نظـام أمـد

10119 926 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 926 19المنح الخصوصیة القارة000
101161 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 161المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 047 000 منحـة اإلنتـاج05

000 047 1منحـة اإلنتـاج000
101126 000 المنح    العائلیة13

000 126المنح العائلیة000
1016 452 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 452 6المساهمات المحمولة على المشغل000
102226 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 226أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10218 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 18األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10252 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 52المساهمات المحمولة على المشغل000
000 616 37جملة النشاط :

000 616 37جملة الوحدة العملیاتیة :

000 268 63جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بباجة :8البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بباجة1الوحدة العملیاتیة 



213 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

10118 431 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 682 5المنح الخصوصیة القارة000
000 749 12المنحة الكیلومتریة المرتبطة بالرتبة001

101124 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 124المنح المرتبطة بالوظیفة000
101692 000 منحـة اإلنتـاج05

000 692منحـة اإلنتـاج000

10177 000 المنح    العائلیة13

000 77المنح العائلیة000
1013 843 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 843 3المساهمات المحمولة على المشغل000

102202 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 202أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1024 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 4األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

10240 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 40المساهمات المحمولة على المشغل000
000 413 23جملة النشاط :

000 413 23جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بباجة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 



214 نظـام أمـد

1013 680 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 680 3األجر األساسي والتدرج001
1018 165 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 165 8المنح الخصوصیة القارة000
10179 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 79المنح المرتبطة بالوظیفة000
101422 000 منحـة اإلنتـاج05

000 422منحـة اإلنتـاج000
10172 000 المنح    العائلیة13

000 72المنح العائلیة000
1012 468 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 468 2المساهمات المحمولة على المشغل000
102310 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 310أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102349 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 349األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1024 000 المنح  العائلیة06

000 4المنحة العائلیة001
102133 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 133المساهمات المحمولة على المشغل000
000 682 15جملة النشاط :

000 682 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 095 39جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بزغوان :9البرنامج الفرعي



215 نظـام أمـد

: مؤسسات عمومیة جهویة بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1012 385 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 385 2األجر األساسي والتدرج001
1015 347 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 347 5المنح الخصوصیة القارة000
10146 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 46المنح المرتبطة بالوظیفة000
101314 000 منحـة اإلنتـاج05

000 314منحـة اإلنتـاج000
10159 000 المنح    العائلیة13

000 59المنح العائلیة000
1011 668 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 668 1المساهمات المحمولة على المشغل000
102264 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 264أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1024 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 4األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10252 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 52المساهمات المحمولة على المشغل000
000 139 10جملة النشاط :

000 139 10جملة الوحدة العملیاتیة :



216 نظـام أمـد

: مؤسسات عمومیة محلیة بزغوان2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1012 212 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 212 2األجر األساسي والتدرج001
1015 146 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 146 5المنح الخصوصیة القارة000
10153 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 53المنح المرتبطة بالوظیفة000
101259 000 منحـة اإلنتـاج05

000 259منحـة اإلنتـاج000
10168 000 المنح    العائلیة13

000 68المنح العائلیة000
1011 557 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 557 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10291 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 91أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10222 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 22المساهمات المحمولة على المشغل000
000 411 9جملة النشاط :

000 411 9جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 550 19جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بالكاف :Aالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1014 440 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 440 4األجر األساسي والتدرج001

1019 388 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 388 9المنح الخصوصیة القارة000
10143 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 43المنح المرتبطة بالوظیفة000

101529 000 منحـة اإلنتـاج05

000 529منحـة اإلنتـاج000
10166 000 المنح    العائلیة13

000 66المنح العائلیة000

1012 892 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 892 2المساهمات المحمولة على المشغل000
102259 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 259أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1024 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 4األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001

10251 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 51المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 673 17جملة النشاط :

000 673 17جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بالكاف2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1015 217 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 217 5األجر األساسي والتدرج001

10111 863 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 863 11المنح الخصوصیة القارة000
10179 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 79المنح المرتبطة بالوظیفة000

101588 000 منحـة اإلنتـاج05

000 588منحـة اإلنتـاج000
10180 000 المنح    العائلیة13

000 80المنح العائلیة000

1013 523 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 523 3المساهمات المحمولة على المشغل000
102535 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 535أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10237 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 37األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 000 المنح  العائلیة06

000 3المنحة العائلیة001

102116 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 116المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 041 22جملة النشاط :

000 041 22جملة الوحدة العملیاتیة :

000 714 39جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بسلیانة :Bالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1012 995 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 995 2األجر األساسي والتدرج001

1016 714 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 714 6المنح الخصوصیة القارة000
10144 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 44المنح المرتبطة بالوظیفة000

101401 000 منحـة اإلنتـاج05

000 401منحـة اإلنتـاج000
10164 000 المنح    العائلیة13

000 64المنح العائلیة000

1012 066 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 066 2المساهمات المحمولة على المشغل000
102600 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 600أعوان یشغلون خطط وقتیة000

102149 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 149األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
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102146 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 146المساهمات المحمولة على المشغل000
000 179 13جملة النشاط :

000 179 13جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بسلیانة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1014 672 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 672 4األجر األساسي والتدرج001
10110 755 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 755 10المنح الخصوصیة القارة000

101112 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 112المنح المرتبطة بالوظیفة000
101536 000 منحـة اإلنتـاج05

000 536منحـة اإلنتـاج000

10184 000 المنح    العائلیة13

000 84المنح العائلیة000
1013 205 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 205 3المساهمات المحمولة على المشغل000

102453 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 453أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102115 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 115األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
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102115 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 115المساهمات المحمولة على المشغل000
000 049 20جملة النشاط :

000 049 20جملة الوحدة العملیاتیة :

000 228 33جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بالقیروان :Cالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1017 669 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 669 7األجر األساسي والتدرج001
10116 023 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 023 16المنح الخصوصیة القارة000

10187 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 87المنح المرتبطة بالوظیفة000
101973 000 منحـة اإلنتـاج05

000 973منحـة اإلنتـاج000

101111 000 المنح    العائلیة13

000 111المنح العائلیة000
1015 303 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 303 5المساهمات المحمولة على المشغل000

102896 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 896أعوان یشغلون خطط وقتیة000
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10225 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 25األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
102181 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 181المساهمات المحمولة على المشغل000
000 269 31جملة النشاط :

000 269 31جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بالقیروان2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1015 891 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 891 5األجر األساسي والتدرج001
10112 888 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 888 12المنح الخصوصیة القارة000

101112 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 112المنح المرتبطة بالوظیفة000
101673 000 منحـة اإلنتـاج05

000 673منحـة اإلنتـاج000

101106 000 المنح    العائلیة13

000 106المنح العائلیة000
1014 073 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 073 4المساهمات المحمولة على المشغل000

102370 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 370أعوان یشغلون خطط وقتیة000
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10276 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 76األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10292 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 92المساهمات المحمولة على المشغل000
000 283 24جملة النشاط :

000 283 24جملة الوحدة العملیاتیة :

000 552 55جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بالقصرین :Dالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1014 515 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 515 4األجر األساسي والتدرج001
1019 456 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 456 9المنح الخصوصیة القارة000

10183 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 83المنح المرتبطة بالوظیفة000
101583 000 منحـة اإلنتـاج05

000 583منحـة اإلنتـاج000

10181 000 المنح    العائلیة13

000 81المنح العائلیة000
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1013 135 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 135 3المساهمات المحمولة على المشغل000
102537 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 537أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10273 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 73األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
102119 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 119المساهمات المحمولة على المشغل000
000 583 18جملة النشاط :

000 583 18جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بالقصرین2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1017 120 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 120 7األجر األساسي والتدرج001
10115 261 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 261 15المنح الخصوصیة القارة000

101111 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 111المنح المرتبطة بالوظیفة000
101850 000 منحـة اإلنتـاج05

000 850منحـة اإلنتـاج000

101128 000 المنح    العائلیة13

000 128المنح العائلیة000
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1015 001 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 001 5المساهمات المحمولة على المشغل000
1021 155 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 155 1أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102232 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 232األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1024 000 المنح  العائلیة06

000 4المنحة العائلیة001
102275 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 275المساهمات المحمولة على المشغل000
000 137 30جملة النشاط :

000 137 30جملة الوحدة العملیاتیة :

000 720 48جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بقفصة :Eالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1017 057 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 057 7األجر األساسي والتدرج001
10115 777 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 777 15المنح الخصوصیة القارة000

101123 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 123المنح المرتبطة بالوظیفة000
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101887 000 منحـة اإلنتـاج05

000 887منحـة اإلنتـاج000
10196 000 المنح    العائلیة13

000 96المنح العائلیة000
1014 735 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 735 4المساهمات المحمولة على المشغل000
1021 247 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 247 1أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10271 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 71األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
102257 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 257المساهمات المحمولة على المشغل000
000 251 30جملة النشاط :

000 251 30جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بقفصة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1015 685 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 685 5األجر األساسي والتدرج001
10113 222 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 222 13المنح الخصوصیة القارة000

10186 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 86المنح المرتبطة بالوظیفة000
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101663 000 منحـة اإلنتـاج05

000 663منحـة اإلنتـاج000
10196 000 المنح    العائلیة13

000 96المنح العائلیة000
1013 896 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 896 3المساهمات المحمولة على المشغل000
102902 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 902أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102138 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 138األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 000 المنح  العائلیة06

000 3المنحة العائلیة001
102207 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 207المساهمات المحمولة على المشغل000
000 898 24جملة النشاط :

000 898 24جملة الوحدة العملیاتیة :

000 149 55جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بسیدي بوزید :Fالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1013 440 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 440 3األجر األساسي والتدرج001
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1018 410 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 410 8المنح الخصوصیة القارة000
10166 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 66المنح المرتبطة بالوظیفة000
101475 000 منحـة اإلنتـاج05

000 475منحـة اإلنتـاج000
10175 000 المنح    العائلیة13

000 75المنح العائلیة000
1012 502 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 502 2المساهمات المحمولة على المشغل000
102671 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 671أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10230 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 30األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
102137 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 137المساهمات المحمولة على المشغل000
000 807 15جملة النشاط :

000 807 15جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بسیدي بوزید2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1016 070 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 070 6األجر األساسي والتدرج001
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10114 279 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 279 14المنح الخصوصیة القارة000
101121 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 121المنح المرتبطة بالوظیفة000
101704 000 منحـة اإلنتـاج05

000 704منحـة اإلنتـاج000
101106 000 المنح    العائلیة13

000 106المنح العائلیة000
1014 194 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 194 4المساهمات المحمولة على المشغل000
102663 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 663أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102159 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 159األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 000 المنح  العائلیة06

000 3المنحة العائلیة001
102165 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 165المساهمات المحمولة على المشغل000
000 464 26جملة النشاط :

000 464 26جملة الوحدة العملیاتیة :

000 271 42جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بصفاقس :Gالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة یصفاقس1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1014 503 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 503 4األجر األساسي والتدرج001

10111 650 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 650 11المنح الخصوصیة القارة000
101132 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 132المنح المرتبطة بالوظیفة000

101627 000 منحـة اإلنتـاج05

000 627منحـة اإلنتـاج000
10178 000 المنح    العائلیة13

000 78المنح العائلیة000

1013 381 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 381 3المساهمات المحمولة على المشغل000
102423 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 423أعوان یشغلون خطط وقتیة000

102205 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 205األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001

102123 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 123المساهمات المحمولة على المشغل000
000 123 21جملة النشاط :

000 123 21جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بصفاقس2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1012 154 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 154 2األجر األساسي والتدرج001

1015 194 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 194 5المنح الخصوصیة القارة000
10153 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 53المنح المرتبطة بالوظیفة000

101261 000 منحـة اإلنتـاج05

000 261منحـة اإلنتـاج000
10164 000 المنح    العائلیة13

000 64المنح العائلیة000

1011 554 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 554 1المساهمات المحمولة على المشغل000
102161 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 161أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1021 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001

10236 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 36المساهمات المحمولة على المشغل000
000 480 9جملة النشاط :

000 480 9جملة الوحدة العملیاتیة :

000 603 30جملة البرنامج الفرعي :
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الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بالمهدیة :Hالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة محلیة بالمهدیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1017 074 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 074 7األجر األساسي والتدرج001
10116 961 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 961 16المنح الخصوصیة القارة000
101116 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 116المنح المرتبطة بالوظیفة000
101818 000 منحـة اإلنتـاج05

000 818منحـة اإلنتـاج000
101117 000 المنح    العائلیة13

000 117المنح العائلیة000
1014 939 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 939 4المساهمات المحمولة على المشغل000
102633 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 633أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10237 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 37األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 000 المنح  العائلیة06

000 3المنحة العائلیة001
102135 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 135المساهمات المحمولة على المشغل000
000 833 30جملة النشاط :
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000 833 30جملة الوحدة العملیاتیة :

000 833 30جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بالمنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1014 225 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 225 4األجر األساسي والتدرج001

1019 115 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 115 9المنح الخصوصیة القارة000
10165 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 65المنح المرتبطة بالوظیفة000

101549 000 منحـة اإلنتـاج05

000 549منحـة اإلنتـاج000
101119 000 المنح    العائلیة13

000 119المنح العائلیة000

1012 893 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 893 2المساهمات المحمولة على المشغل000
102433 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 433أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10230 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 30األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
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10291 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 91المساهمات المحمولة على المشغل000
000 521 17جملة النشاط :

000 521 17جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بالمنستیر2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1015 005 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 005 5األجر األساسي والتدرج001
10111 816 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 816 11المنح الخصوصیة القارة000

101112 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 112المنح المرتبطة بالوظیفة000
101574 000 منحـة اإلنتـاج05

000 574منحـة اإلنتـاج000

10190 000 المنح    العائلیة13

000 90المنح العائلیة000
1013 478 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 478 3المساهمات المحمولة على المشغل000

102329 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 329أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
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10269 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 69المساهمات المحمولة على المشغل000
000 476 21جملة النشاط :

000 476 21جملة الوحدة العملیاتیة :

000 997 38جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بقابس :Jالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1015 081 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 081 5األجر األساسي والتدرج001
10112 477 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 477 12المنح الخصوصیة القارة000

10180 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 80المنح المرتبطة بالوظیفة000
101664 000 منحـة اإلنتـاج05

000 664منحـة اإلنتـاج000

10185 000 المنح    العائلیة13

000 85المنح العائلیة000
1013 660 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 660 3المساهمات المحمولة على المشغل000

102210 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 210أعوان یشغلون خطط وقتیة000
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102103 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 103األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10261 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 61المساهمات المحمولة على المشغل000
000 422 22جملة النشاط :

000 422 22جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بقابس2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1014 700 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 700 4األجر األساسي والتدرج001
10110 995 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 995 10المنح الخصوصیة القارة000

10175 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 75المنح المرتبطة بالوظیفة000
101531 000 منحـة اإلنتـاج05

000 531منحـة اإلنتـاج000

10194 000 المنح    العائلیة13

000 94المنح العائلیة000
1013 242 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 242 3المساهمات المحمولة على المشغل000

102125 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 125أعوان یشغلون خطط وقتیة000
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10250 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 50األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10239 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 39المساهمات المحمولة على المشغل000
000 853 19جملة النشاط :

000 853 19جملة الوحدة العملیاتیة :

000 275 42جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة  بمدنین :Kالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1019 813 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 813 9األجر األساسي والتدرج001
10122 307 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 307 22المنح الخصوصیة القارة000

101249 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 249المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 196 000 منحـة اإلنتـاج05

000 196 1منحـة اإلنتـاج000

101116 000 المنح    العائلیة13

000 116المنح العائلیة000
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1016 641 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 641 6المساهمات المحمولة على المشغل000
102437 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 437أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102215 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 215األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
102127 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 127المساهمات المحمولة على المشغل000
000 102 41جملة النشاط :

000 102 41جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بمدنین2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1012 007 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 007 2األجر األساسي والتدرج001
1014 511 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 511 4المنح الخصوصیة القارة000

10144 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 44المنح المرتبطة بالوظیفة000
101230 000 منحـة اإلنتـاج05

000 230منحـة اإلنتـاج000

10161 000 المنح    العائلیة13

000 61المنح العائلیة000
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1011 390 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 390 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10258 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 58أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10216 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 16المساهمات المحمولة على المشغل000
000 320 8جملة النشاط :

000 320 8جملة الوحدة العملیاتیة :

000 422 49جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بتطاوین :Lالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1012 704 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 704 2األجر األساسي والتدرج001
1015 654 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 654 5المنح الخصوصیة القارة000

10142 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 42المنح المرتبطة بالوظیفة000
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101339 000 منحـة اإلنتـاج05

000 339منحـة اإلنتـاج000
10170 000 المنح    العائلیة13

000 70المنح العائلیة000
1011 791 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 791 1المساهمات المحمولة على المشغل000
102317 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 317أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10231 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 31األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10268 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 68المساهمات المحمولة على المشغل000
000 017 11جملة النشاط :

000 017 11جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بتطاوین2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1011 736 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 736 1األجر األساسي والتدرج001
1013 963 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 963 3المنح الخصوصیة القارة000

10144 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 44المنح المرتبطة بالوظیفة000
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101206 000 منحـة اإلنتـاج05

000 206منحـة اإلنتـاج000
10154 000 المنح    العائلیة13

000 54المنح العائلیة000
1011 220 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 220 1المساهمات المحمولة على المشغل000
102127 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 127أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10230 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 30المساهمات المحمولة على المشغل000
000 383 7جملة النشاط :

000 383 7جملة الوحدة العملیاتیة :

000 400 18جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بتوزر :Mالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1013 926 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 926 3األجر األساسي والتدرج001
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1018 719 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 719 8المنح الخصوصیة القارة000
10168 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 68المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
101489 000 منحـة اإلنتـاج05

000 489منحـة اإلنتـاج000
10180 000 المنح    العائلیة13

000 80المنح العائلیة000
1012 662 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 662 2المساهمات المحمولة على المشغل000
102193 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 193أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10282 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 82األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10253 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 53المساهمات المحمولة على المشغل000
000 274 16جملة النشاط :

000 274 16جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بتوزر2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 
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1012 044 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 044 2األجر األساسي والتدرج001
1014 750 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 750 4المنح الخصوصیة القارة000
10155 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 55المنح المرتبطة بالوظیفة000
101246 000 منحـة اإلنتـاج05

000 246منحـة اإلنتـاج000
10164 000 المنح    العائلیة13

000 64المنح العائلیة000
1011 443 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 443 1المساهمات المحمولة على المشغل000
102231 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 231أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10237 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 37األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10258 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 58المساهمات المحمولة على المشغل000
000 930 8جملة النشاط :

000 930 8جملة الوحدة العملیاتیة :

000 204 25جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بقبلي :Nالبرنامج الفرعي
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: مؤسسات عمومیة جهویة بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1013 373 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 373 3األجر األساسي والتدرج001
1017 414 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 414 7المنح الخصوصیة القارة000
10157 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 57المنح المرتبطة بالوظیفة000
101420 000 منحـة اإلنتـاج05

000 420منحـة اإلنتـاج000
10182 000 المنح    العائلیة13

000 82المنح العائلیة000
1012 284 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 284 2المساهمات المحمولة على المشغل000
102201 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 201أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1024 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 4األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10240 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 40المساهمات المحمولة على المشغل000
000 875 13جملة النشاط :

000 875 13جملة الوحدة العملیاتیة :
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: مؤسسات عمومیة محلیة بقبلي2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1013 538 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 538 3األجر األساسي والتدرج001
1018 075 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 075 8المنح الخصوصیة القارة000
10168 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 68المنح المرتبطة بالوظیفة000
101418 000 منحـة اإلنتـاج05

000 418منحـة اإلنتـاج000
10182 000 المنح    العائلیة13

000 82المنح العائلیة000
1012 423 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 423 2المساهمات المحمولة على المشغل000
102668 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 668أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10273 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 73األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
102150 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 150المساهمات المحمولة على المشغل000
000 497 15جملة النشاط :

000 497 15جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 372 29جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1012 385 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 385 2األجر األساسي والتدرج001

1015 347 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 347 5المنح الخصوصیة القارة000
10146 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 46المنح المرتبطة بالوظیفة000

101314 000 منحـة اإلنتـاج05

000 314منحـة اإلنتـاج000
10159 000 المنح    العائلیة13

000 59المنح العائلیة000

1011 668 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 668 1المساهمات المحمولة على المشغل000
102264 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 264أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1024 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 4األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10252 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 52المساهمات المحمولة على المشغل000

000 139 10جملة النشاط :
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000 139 10جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بسوسة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1015 604 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 604 5األجر األساسي والتدرج001
10113 964 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 964 13المنح الخصوصیة القارة000
101136 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 136المنح المرتبطة بالوظیفة000
101662 000 منحـة اإلنتـاج05

000 662منحـة اإلنتـاج000
10192 000 المنح    العائلیة13

000 92المنح العائلیة000
1014 034 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 034 4المساهمات المحمولة على المشغل000
102293 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 293أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
10262 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 62المساهمات المحمولة على المشغل000
000 850 24جملة النشاط :
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000 850 24جملة الوحدة العملیاتیة :

000 989 34جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة الجهویة و المحلیة بجندوبة :Pالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة جهویة بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

1016 327 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 327 6األجر األساسي والتدرج001

10114 584 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 584 14المنح الخصوصیة القارة000
10198 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 98المنح المرتبطة بالوظیفة000

101799 000 منحـة اإلنتـاج05

000 799منحـة اإلنتـاج000
10189 000 المنح    العائلیة13

000 89المنحة العائلیة001

1014 343 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 343 4المساهمات المحمولة على المشغل000
102744 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 744أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10217 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 17األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1024 000 المنح  العائلیة06

000 4المنحة العائلیة001
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102150 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 150المساهمات المحمولة على المشغل000
000 155 27جملة النشاط :

000 155 27جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة محلیة بجندوبة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

1015 248 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 248 5األجر األساسي والتدرج001
10111 905 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 905 11المنح الخصوصیة القارة000

10176 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 76المنح المرتبطة بالوظیفة000
101594 000 منحـة اإلنتـاج05

000 594منحـة اإلنتـاج000

10190 000 المنح    العائلیة13

000 90المنح العائلیة000
1013 542 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 542 3المساهمات المحمولة على المشغل000

102510 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 510أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102149 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 149األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

1022 000 المنح  العائلیة06

000 2المنحة العائلیة001
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102133 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 133المساهمات المحمولة على المشغل000
000 249 22جملة النشاط :

000 249 22جملة الوحدة العملیاتیة :

000 404 49جملة البرنامج الفرعي :

000 170 870جملة البرنامج :
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 :   البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة3البرنـامج 

قیادة برنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة دعم لبرنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث3النشاط 

1254 400 000 المؤسسات الصحیة09

000 400 4مستشفى  الرازي  بمنوبة314
000 400 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرقابة البیئیة للمنتجات4النشاط 

1252 170 000 مؤسسات  أخرى30

000 170 2الوكالة  الوطنیة  للرقابة  الصحیة  والبیئـّیة  للمنتجات022
000 170 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلستشفاء بالمیاه5النشاط 

1254 500 000 المؤسسات الصحیة09

000 500 4المركب  الصحي  بجبل  الوسط321

1253 300 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 300 3دیوان  المیاه  المعدنیة043
000 800 7جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس7النشاط 

1018 916 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 916 8األجر األساسي والتدرج001

10125 518 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 518 25المنح الخصوصیة القارة000
101253 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 253المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 644 000 منحـة اإلنتـاج05

000 644 1منحـة اإلنتـاج000
10163 000 المنح    العائلیة13

000 63المنح العائلیة000

1016 912 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 912 6المساهمات المحمولة على المشغل000
1026 979 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 979 6أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001

1021 387 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 387 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 712 51جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى البشیر حمزة لألطفال8النشاط 

1015 412 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 412 5األجر األساسي والتدرج001
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10114 267 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 267 14المنح الخصوصیة القارة000
101143 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 143المنح المرتبطة بالوظیفة000
10124 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 24المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 058 000 منحـة اإلنتـاج05

000 058 1منحـة اإلنتـاج000
10129 000 المنح    العائلیة13

000 29المنح العائلیة000
1013 907 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 907 3المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 112 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 112 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 390 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 390 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 382 33جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس9النشاط 

1019 990 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 990 9األجر األساسي والتدرج001
10127 275 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 275 27المنح الخصوصیة القارة000
101232 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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000 232المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 763 000 منحـة اإلنتـاج05

000 763 1منحـة اإلنتـاج000
10184 000 المنح    العائلیة13

000 84المنح العائلیة000
1017 492 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 492 7المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 077 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 077 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10273 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 73األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 390 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 390 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 377 55جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمعهد محمد القصاب للجبر وتقویم األعضاء بقصر السعید  :A النشاط

1014 228 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 228 4األجر األساسي والتدرج001
10111 185 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 185 11المنح الخصوصیة القارة000
101122 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 122المنح المرتبطة بالوظیفة000
101882 000 منحـة اإلنتـاج05

000 882منحـة اإلنتـاج000
10129 000 المنح    العائلیة13

000 29المنح العائلیة000
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1013 028 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 028 3المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 047 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 047 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 389 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 389 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 950 27جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بالمعهد الوطني للتغذیة والتكنولوجیا الغذائیة بتونس  :B النشاط

1011 965 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 965 1األجر األساسي والتدرج001
1015 921 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 921 5المنح الخصوصیة القارة000
101108 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 108المنح المرتبطة بالوظیفة000
101582 000 منحـة اإلنتـاج05

000 582منحـة اإلنتـاج000
10113 000 المنح    العائلیة13

000 13المنح العائلیة000
1011 486 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 486 1المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 074 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 074 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02
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000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 389 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 389 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 578 18جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمركز التولید وطب الرضیع بتونس  :C النشاط

1014 071 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 071 4األجر األساسي والتدرج001
10110 322 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 322 10المنح الخصوصیة القارة000
101138 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 138المنح المرتبطة بالوظیفة000
101851 000 منحـة اإلنتـاج05

000 851منحـة اإلنتـاج000
10125 000 المنح    العائلیة13

000 25المنح العائلیة000
1012 828 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 828 2المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 205 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 205 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10259 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 59األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 392 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 392 1المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 892 26جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون بتونس  :D النشاط

1011 946 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 946 1األجر األساسي والتدرج001
1015 883 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 883 5المنح الخصوصیة القارة000
10189 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 89المنح المرتبطة بالوظیفة000
101575 000 منحـة اإلنتـاج05

000 575منحـة اإلنتـاج000
10117 000 المنح    العائلیة13

000 17المنح العائلیة000
1011 477 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 477 1المساهمات المحمولة على المشغل000
1026 990 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 990 6أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 388 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 388 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 405 18جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمعهد صالح عزیز تونس  :E النشاط

1014 609 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 609 4األجر األساسي والتدرج001

10111 442 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 442 11المنح الخصوصیة القارة000
101139 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 139المنح المرتبطة بالوظیفة000

101882 000 منحـة اإلنتـاج05

000 882منحـة اإلنتـاج000
10128 000 المنح    العائلیة13

000 28المنح العائلیة000

1013 014 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 014 3المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 037 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 037 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000

102106 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 106األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001

1021 390 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 390 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 648 28جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب  :F النشاط

1013 469 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 469 3األجر األساسي والتدرج001
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1019 062 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 062 9المنح الخصوصیة القارة000
101122 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 122المنح المرتبطة بالوظیفة000
101766 000 منحـة اإلنتـاج05

000 766منحـة اإلنتـاج000
10125 000 المنح    العائلیة13

000 25المنح العائلیة000
1012 430 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 430 2المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 021 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 021 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 388 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 388 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 323 24جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى عزیزة عثمانة  :G النشاط

1012 710 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 710 2األجر األساسي والتدرج001
1017 850 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 850 7المنح الخصوصیة القارة000
101113 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 113المنح المرتبطة بالوظیفة000
101687 000 منحـة اإلنتـاج05
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000 687منحـة اإلنتـاج000
10116 000 المنح    العائلیة13

000 16المنح العائلیة000
1012 036 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 036 2المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 021 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 021 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 388 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 388 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 861 21جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى الحبیب ثامر  :H النشاط

1014 908 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 908 4األجر األساسي والتدرج001
10113 466 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 466 13المنح الخصوصیة القارة000
101128 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 128المنح المرتبطة بالوظیفة000
10124 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 24المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 006 000 منحـة اإلنتـاج05

000 006 1منحـة اإلنتـاج000
10126 000 المنح    العائلیة13

000 26المنح العائلیة000
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1013 645 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 645 3المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 140 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 140 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 391 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 391 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 774 31جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى عبد الرحمان المامي لألمراض الرئویة  :I النشاط

1014 968 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 968 4األجر األساسي والتدرج001
10114 469 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 469 14المنح الخصوصیة القارة000
101141 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 141المنح المرتبطة بالوظیفة000
10124 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 24المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 041 000 منحـة اإلنتـاج05

000 041 1منحـة اإلنتـاج000
10124 000 المنح    العائلیة13

000 24المنح العائلیة000
1013 858 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 858 3المساهمات المحمولة على المشغل000
1026 977 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01
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000 977 6أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 387 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 387 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 929 32جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى الرازي بمنوبة  :J النشاط

1014 116 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 116 4األجر األساسي والتدرج001
10111 179 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 179 11المنح الخصوصیة القارة000
101101 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 101المنح المرتبطة بالوظیفة000
10124 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 24المنح الخصوصیة المتغیرة000
101880 000 منحـة اإلنتـاج05

000 880منحـة اإلنتـاج000
10128 000 المنح    العائلیة13

000 28المنح العائلیة000
1013 004 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 004 3المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 084 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 084 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
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1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 389 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 389 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 845 27جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر  :K النشاط

10111 594 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 594 11األجر األساسي والتدرج001
10132 833 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 833 32المنح الخصوصیة القارة000
101268 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 268المنح المرتبطة بالوظیفة000
10129 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 29المنح الخصوصیة المتغیرة000
1012 051 000 منحـة اإلنتـاج05

000 051 2منحـة اإلنتـاج000
101101 000 المنح    العائلیة13

000 101المنح العائلیة000
1018 961 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 961 8المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 060 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 060 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10266 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 66األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 390 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07
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000 390 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 354 64جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى شارل نیكول  :L النشاط

10112 510 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 510 12األجر األساسي والتدرج001
10133 090 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 090 33المنح الخصوصیة القارة000
101270 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 270المنح المرتبطة بالوظیفة000
1012 107 000 منحـة اإلنتـاج05

000 107 2منحـة اإلنتـاج000
10161 000 المنح    العائلیة13

000 61المنح العائلیة000
1019 204 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 204 9المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 323 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 323 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 394 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 394 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 999 65جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى الرابطة  :M النشاط

10111 042 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 042 11األجر األساسي والتدرج001

10127 644 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 644 27المنح الخصوصیة القارة000
101241 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 241المنح المرتبطة بالوظیفة000

10129 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 29المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 789 000 منحـة اإلنتـاج05

000 789 1منحـة اإلنتـاج000

10158 000 المنح    العائلیة13

000 58المنح العائلیة000
1017 581 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 581 7المساهمات المحمولة على المشغل000

1027 289 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 289 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 393 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 393 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 106 57جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى فرحات حشاد بسوسة  :N النشاط
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10111 147 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 147 11األجر األساسي والتدرج001
10131 416 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 416 31المنح الخصوصیة القارة000
101271 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 271المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 975 000 منحـة اإلنتـاج05

000 975 1منحـة اإلنتـاج000
10170 000 المنح    العائلیة13

000 70المنح العائلیة000
1018 580 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 580 8المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 065 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 065 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10262 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 62األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 390 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 390 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 977 61جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى  :O النشاط

1016 103 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 103 6األجر األساسي والتدرج001
10116 547 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 547 16المنح الخصوصیة القارة000
101150 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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000 150المنح المرتبطة بالوظیفة000
10124 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 24المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 178 000 منحـة اإلنتـاج05

000 178 1منحـة اإلنتـاج000
10133 000 المنح    العائلیة13

000 33المنح العائلیة000
1014 514 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 514 4المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 143 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 143 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 391 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 391 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 123 37جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى سهلول بسوسة  :P النشاط

1019 717 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 717 9األجر األساسي والتدرج001
10126 325 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 325 26المنح الخصوصیة القارة000
101265 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 265المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 715 000 منحـة اإلنتـاج05

000 715 1منحـة اإلنتـاج000
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10171 000 المنح    العائلیة13

000 71المنح العائلیة000
1017 262 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 262 7المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 074 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 074 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10266 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 66األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 390 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 390 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 886 53جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمركز اإلصابات و الحروق البلیغة ببن عروس  :Q النشاط

1014 810 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 810 4األجر األساسي والتدرج001
10112 050 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 050 12المنح الخصوصیة القارة000
101131 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 131المنح المرتبطة بالوظیفة000
1015 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 5المنح الخصوصیة المتغیرة000
101948 000 منحـة اإلنتـاج05

000 948منحـة اإلنتـاج000
10131 000 المنح    العائلیة13

000 31المنح العائلیة000
1013 331 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14
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000 331 3المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 193 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 193 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 392 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 392 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 931 29جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة  :R النشاط

1016 366 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 366 6األجر األساسي والتدرج001
10117 680 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 680 17المنح الخصوصیة القارة000
101192 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 192المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 244 000 منحـة اإلنتـاج05

000 244 1منحـة اإلنتـاج000
10151 000 المنح    العائلیة13

000 51المنح العائلیة000
1014 776 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 776 4المساهمات المحمولة على المشغل000
1027 334 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 334 7أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10266 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 66األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
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1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 395 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 395 1المساهمات المحمولة على المشغل000
000 105 39جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

الخدمات الصحیة االستشفائیة الجامعیة والبحث بمعهد باستور  :S النشاط

1012 819 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 819 2األجر األساسي والتدرج001
1019 554 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 554 9المنح الخصوصیة القارة000
101151 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 151المنح المرتبطة بالوظیفة000
101758 000 منحـة اإلنتـاج05

000 758منحـة اإلنتـاج000
10117 000 المنح    العائلیة13

000 17المنح العائلیة000
1012 420 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 420 2المساهمات المحمولة على المشغل000
1026 958 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 958 6أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10239 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 39األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1021 387 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 387 1المساهمات المحمولة على المشغل000



271 نظـام أمـد

000 104 24جملة النشاط :

000 631 847جملة الوحدة العملیاتیة :

000 631 847جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات العالجیة المختصة و السالمة الصحیة بتونس :2البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة  ( الخدمات العالجیة المختصة1الوحدة العملیاتیة  )

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات عالجیة مختصة1النشاط 

1015 573 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 573 5األجر األساسي والتدرج001

10110 399 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 399 10المنح الخصوصیة القارة000
101125 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 125المنح المرتبطة بالوظیفة000

101400 000 منحـة اإلنتـاج05

000 400منحـة اإلنتـاج000
10132 000 المنح    العائلیة13

000 32المنح العائلیة000

1012 738 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 738 2المساهمات المحمولة على المشغل000
102141 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 141أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10246 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 46األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
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1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10236 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 36المساهمات المحمولة على المشغل000
124580 000 المؤسسات الصحیة09

000 540مركز االسعاف الطبي االستعجالي052
000 20المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي055
000 20مصحة طب وجراحة األسنان  بالمنستیر145

000 071 20جملة النشاط :

000 071 20جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة  ( السالمة الصحیة2الوحدة العملیاتیة  )

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  السالمة الصحیة2النشاط 

101455 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 455األجر األساسي والتدرج001
1012 011 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 011 2المنح الخصوصیة القارة000

10154 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 54المنح المرتبطة بالوظیفة000
101200 000 منحـة اإلنتـاج05

000 200منحـة اإلنتـاج000

1015 000 المنح    العائلیة13

000 5المنح العائلیة000
101400 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 400المساهمات المحمولة على المشغل000
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10239 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 39أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10219 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 19األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10211 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 11المساهمات المحمولة على المشغل000
12480 000 المؤسسات الصحیة09

000 20المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال  األدویة054
000 40المركز الوطني  للنهوض بزرع األعضاء061
000 20المرصد الوطني لألمراض الجدیدة و المستجدة235

000 275 3جملة النشاط :

000 275 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 346 23جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات العالجیة المختصة بالمنستیر :3البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات عالجیة مختصة1النشاط 

1011 753 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 753 1األجر األساسي والتدرج000
1015 452 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 452 5المنح الخصوصیة القارة000
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10152 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 52المنح المرتبطة بالوظیفة000
101313 000 منحـة اإلنتـاج05

000 313منحـة اإلنتـاج000
10112 000 المنح    العائلیة13

000 12المنح العائلیة000
1011 150 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 150 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10219 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 19أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10236 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 36األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنح العائلیة000
10211 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 11المساهمات المحمولة على المشغل000
000 799 8جملة النشاط :

000 799 8جملة الوحدة العملیاتیة :

000 799 8جملة البرنامج الفرعي :

000 776 879جملة البرنامج :
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 :   القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: هیاكل القیادة والمساندة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة والمساندة1النشاط 

100101 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 101تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001

100565 000 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

000 565تأجیر أعضاء الدواوین001
1017 537 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 537 7األجر األساسي والتدرج001

10117 960 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 960 17المنح الخصوصیة القارة000
1011 884 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 884 1المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 884 000 منحـة اإلنتـاج05

000 884 1منحـة اإلنتـاج000
101200 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 200منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101800 000 المنح    العائلیة13

000 800المنحة العائلیة001
1015 653 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 653 5المساهمات المحمولة على المشغل000

102440 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 440أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102650 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02
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000 650األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10210 000 المنح  العائلیة06

000 10المنحة العائلیة001
102213 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 213المساهمات المحمولة على المشغل000
000 897 37جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

1241 190 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 200المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بتونس051
000 190المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بالمنستیر052
000 280المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس053
000 180المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة054
000 60المعهد العالي  لعلوم التمریض بتونس055
000 80المعهد العالي لعلوم التمریض بالكاف056
000 100المعهد العالي لعلوم التمریض بسوسة057
000 70المعهد العالي لعلوم التمریض بصفاقس058
000 30المعهد العالي لعلوم التمریض بقابس059

124245 000 مؤسسات التكوین08

000 70المعهد الوطنى  للصحة العمومیة211
000 20معهد التكوین  المستمر ألعوان الصحة  بالمنستیر212
000 50المركز الوطني للتكوین البیداغوجي إلطارات الصحة العمومیة213
000 15مدرسة علوم التمریض بتونس214
000 10مدرسة علوم التمریض بمنزل بورقیبة215
000 10مدرسة علوم التمریض بنابل216
000 5مدرسة علوم التمریض بجندوبة217
000 5مدرسة علوم التمریض بباجة218
000 5مدرسة علوم التمریض بالكاف219
000 5مدرسة علوم التمریض بسلیانة220
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000 5مدرسة علوم التمریض بالقصرین221
000 5مدرسة علوم التمریض بالقیروان222
000 5مدرسة علوم التمریض بالمهدیة224
000 5مدرسة علوم التمریض بقفصة226
000 5مدرسة علوم التمریض بتوزر227
000 5مدرسة علوم التمریض بسیدى بوزید228
000 5مدرسة علوم التمریض بقابس229
000 5مدرسة علوم التمریض بقبلي230
000 5مدرسة علوم التمریض بمدنین231
000 5مدرسة علوم التمریض  بتطاوین232

000 435 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساعدة الفنیة في اإلعالمیة3النشاط 

1258 610 000 مؤسسات  أخرى30

000 610 8مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة  العمومیة021
000 610 8جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرقابــــة الغذائیة4النشاط 

1256 000 000 المؤسسات الصحیة09

000 000 6الهیئة الوطنیة للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة325
000 000 6جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التقییم واإلعتماد5النشاط 

1251 770 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17
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000 770 1الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي044
000 770 1جملة النشاط :

000 712 55جملة الوحدة العملیاتیة :

000 712 55جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بتونس :2البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

1013 036 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 036 3األجر األساسي والتدرج001

1017 336 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 336 7المنح الخصوصیة القارة000
101239 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 239المنح المرتبطة بالوظیفة000

101700 000 منحـة اإلنتـاج05

000 700منحـة اإلنتـاج000
10129 000 المنح    العائلیة13

000 29المنحة العائلیة001

1012 181 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 181 2المساهمات المحمولة على المشغل000
10280 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 80أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10267 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02
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000 67األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10227 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 27المساهمات المحمولة على المشغل000
000 696 13جملة النشاط :

000 696 13جملة الوحدة العملیاتیة :

000 696 13جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بأریانة :3البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101433 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 433األجر األساسي والتدرج001

1011 156 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 156 1المنح الخصوصیة القارة000
10179 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 79المنح المرتبطة بالوظیفة000

101665 000 منحـة اإلنتـاج05

000 665منحـة اإلنتـاج000
1013 000 المنح    العائلیة13

000 3المنح العائلیة000

101520 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14
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000 520المساهمات المحمولة على المشغل000
10273 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 73أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10213 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 13المساهمات المحمولة على المشغل000
000 943 2جملة النشاط :

000 943 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 943 2جملة البرنامج الفرعي :

المساندة ببن عروس :4البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101558 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 558األجر األساسي والتدرج001
1011 428 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 428 1المنح الخصوصیة القارة000

10165 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 65المنح المرتبطة بالوظیفة000
101530 000 منحـة اإلنتـاج05

000 530منحـة اإلنتـاج000

1015 000 المنح    العائلیة13
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000 5المنح العائلیة000
101751 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 751المساهمات المحمولة على المشغل000
1025 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 5أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10212 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 12األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 3المساهمات المحمولة على المشغل000
000 357 3جملة النشاط :

000 357 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 357 3جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بمنوبة :5البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101257 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 257األجر األساسي والتدرج001

101731 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 731المنح الخصوصیة القارة000
10155 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 55المنح المرتبطة بالوظیفة000

101328 000 منحـة اإلنتـاج05
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000 328منحـة اإلنتـاج000
1013 000 المنح    العائلیة13

000 3المنح العائلیة000
101621 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 621المساهمات المحمولة على المشغل000
1024 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 4أعوان یشغلون خطط وقتیة000
000 999 1جملة النشاط :

000 999 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 999 1جملة البرنامج الفرعي :

المساندة ببنزرت :6البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101565 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 565األجر األساسي والتدرج001
1011 426 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 426 1المنح الخصوصیة القارة000

10160 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 60المنح المرتبطة بالوظیفة000
101356 000 منحـة اإلنتـاج05

000 356منحـة اإلنتـاج000

1016 000 المنح    العائلیة13
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000 6المنح العائلیة000
101456 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 456المساهمات المحمولة على المشغل000
10221 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 21أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1024 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 4المساهمات المحمولة على المشغل000
000 894 2جملة النشاط :

000 894 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 894 2جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بنابل :7البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101621 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 621األجر األساسي والتدرج001
1011 643 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 643 1المنح الخصوصیة القارة000

10170 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 70المنح المرتبطة بالوظیفة000
101363 000 منحـة اإلنتـاج05

000 363منحـة اإلنتـاج000

1017 000 المنح    العائلیة13
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000 7المنح العائلیة000
101556 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 556المساهمات المحمولة على المشغل000
10215 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 15أعوان یشغلون خطط وقتیة000
000 275 3جملة النشاط :

000 275 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 275 3جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بباجة :8البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101597 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 597األجر األساسي والتدرج001

1011 423 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 423 1المنح الخصوصیة القارة000
10161 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 61المنح المرتبطة بالوظیفة000

101361 000 منحـة اإلنتـاج05

000 361منحـة اإلنتـاج000
1017 000 المنح    العائلیة13

000 7المنح العائلیة000

101653 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14
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000 653المساهمات المحمولة على المشغل000
102142 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 142أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10230 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 30األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10238 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 38المساهمات المحمولة على المشغل000
000 313 3جملة النشاط :

000 313 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 313 3جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بزغوان :9البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101384 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 384األجر األساسي والتدرج001

1011 043 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 043 1المنح الخصوصیة القارة000
10145 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 45المنح المرتبطة بالوظیفة000

101340 000 منحـة اإلنتـاج05
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000 340منحـة اإلنتـاج000
1015 000 المنح    العائلیة13

000 5المنح العائلیة000
101487 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 487المساهمات المحمولة على المشغل000
10232 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 32أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1025 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 5المساهمات المحمولة على المشغل000
000 341 2جملة النشاط :

000 341 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 341 2جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بالكاف :Aالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101551 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 551األجر األساسي والتدرج001

1011 484 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 484 1المنح الخصوصیة القارة000
10167 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 67المنح المرتبطة بالوظیفة000

101361 000 منحـة اإلنتـاج05
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000 361منحـة اإلنتـاج000
1016 000 المنح    العائلیة13

000 6المنح العائلیة000
101412 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 412المساهمات المحمولة على المشغل000
102144 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 144أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10227 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 27المساهمات المحمولة على المشغل000
000 053 3جملة النشاط :

000 053 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 053 3جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بسلیانة :Bالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101597 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 597األجر األساسي والتدرج001
1011 579 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 579 1المنح الخصوصیة القارة000

10161 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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000 61المنح المرتبطة بالوظیفة000
101360 000 منحـة اإلنتـاج05

000 360منحـة اإلنتـاج000
1018 000 المنح    العائلیة13

000 8المنح العائلیة000
101434 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 434المساهمات المحمولة على المشغل000
10226 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 26أعوان یشغلون خطط وقتیة000
000 065 3جملة النشاط :

000 065 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 065 3جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بالقیروان :Cالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101637 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 637األجر األساسي والتدرج001

1011 645 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 645 1المنح الخصوصیة القارة000
10172 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 72المنح المرتبطة بالوظیفة000

101364 000 منحـة اإلنتـاج05
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000 364منحـة اإلنتـاج000
1019 000 المنح    العائلیة13

000 9المنح العائلیة000
101456 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 456المساهمات المحمولة على المشغل000
10229 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 29أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1025 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 5المساهمات المحمولة على المشغل000
000 218 3جملة النشاط :

000 218 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 218 3جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بالقصرین :Dالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

1011 254 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 254 1األجر األساسي والتدرج001
1012 431 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 431 2المنح الخصوصیة القارة000

10162 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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000 62المنح المرتبطة بالوظیفة000
101431 000 منحـة اإلنتـاج05

000 431منحـة اإلنتـاج000
10125 000 المنح    العائلیة13

000 25المنح العائلیة000
101927 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 927المساهمات المحمولة على المشغل000
10213 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 13أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10271 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 71األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10212 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 12المساهمات المحمولة على المشغل000
000 226 5جملة النشاط :

000 226 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 226 5جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بقفصة :Eالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101693 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 693األجر األساسي والتدرج001

1011 824 000 المنح  الخصوصیة  القارة02
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000 824 1المنح الخصوصیة القارة000
10180 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 80المنح المرتبطة بالوظیفة000
101372 000 منحـة اإلنتـاج05

000 372منحـة اإلنتـاج000
10111 000 المنح    العائلیة13

000 11المنح العائلیة000
101502 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 502المساهمات المحمولة على المشغل000
10240 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 40أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10252 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 52األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10215 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 15المساهمات المحمولة على المشغل000
000 590 3جملة النشاط :

000 590 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 590 3جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بسیدي بوزید :Fالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101775 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 775األجر األساسي والتدرج001

1012 091 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 091 2المنح الخصوصیة القارة000
10188 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 88المنحة الوظیفیة001

101382 000 منحـة اإلنتـاج05

000 382منحـة اإلنتـاج000
10115 000 المنح    العائلیة13

000 15المنح العائلیة000

101571 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 571المساهمات المحمولة على المشغل000
10220 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 20أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10261 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 61األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001

10212 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 12المساهمات المحمولة على المشغل000
000 016 4جملة النشاط :

000 016 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 016 4جملة البرنامج الفرعي :
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المساندة بصفاقس :Gالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

1011 498 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 498 1األجر األساسي والتدرج001
1013 307 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 307 3المنح الخصوصیة القارة000
101110 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 110المنح المرتبطة بالوظیفة000
101460 000 منحـة اإلنتـاج05

000 460منحـة اإلنتـاج000
10113 000 المنح    العائلیة13

000 13المنح العائلیة000
1011 154 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 154 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10211 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 11أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
000 554 6جملة النشاط :

000 554 6جملة الوحدة العملیاتیة :

000 554 6جملة البرنامج الفرعي :
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المساندة بالمهدیة :Hالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101418 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 418األجر األساسي والتدرج001
1011 073 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 073 1المنح الخصوصیة القارة000
10159 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 59المنح المرتبطة بالوظیفة000
101342 000 منحـة اإلنتـاج05

000 342منحـة اإلنتـاج000
1013 000 المنح    العائلیة13

000 3المنحة العائلیة001
101303 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 303المساهمات المحمولة على المشغل000
10210 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 10أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
000 209 2جملة النشاط :

000 209 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 209 2جملة البرنامج الفرعي :
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المساندة  بالمنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

1011 326 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 326 1األجر األساسي والتدرج001
1013 565 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 565 3المنح الخصوصیة القارة000
101150 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 150المنح المرتبطة بالوظیفة000
101437 000 منحـة اإلنتـاج05

000 437منحـة اإلنتـاج000
10113 000 المنح    العائلیة13

000 13المنح العائلیة000
101978 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 978المساهمات المحمولة على المشغل000
10220 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 20أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10246 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 46األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10210 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 10المساهمات المحمولة على المشغل000
000 546 6جملة النشاط :
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000 546 6جملة الوحدة العملیاتیة :

000 546 6جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بقابس :Jالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101871 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 871األجر األساسي والتدرج001

1012 202 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 202 2المنح الخصوصیة القارة000
10160 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 60المنح المرتبطة بالوظیفة000

101385 000 منحـة اإلنتـاج05

000 385منحـة اإلنتـاج000
10111 000 المنح    العائلیة13

000 11المنح العائلیة000

101612 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 612المساهمات المحمولة على المشغل000
10213 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 13أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10216 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 16األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
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1023 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 3المساهمات المحمولة على المشغل000
000 174 4جملة النشاط :

000 174 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 174 4جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بمدنین :Kالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101642 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 642األجر األساسي والتدرج001
1011 069 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 069 1المنح الخصوصیة القارة000

10160 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 60المنح المرتبطة بالوظیفة000
101342 000 منحـة اإلنتـاج05

000 342منحـة اإلنتـاج000

1016 000 المنح    العائلیة13

000 6المنح العائلیة000
101301 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 301المساهمات المحمولة على المشغل000

10210 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 10أعوان یشغلون خطط وقتیة000
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10222 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 22األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1024 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 4المساهمات المحمولة على المشغل000
000 457 2جملة النشاط :

000 457 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 457 2جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بتطاوین :Lالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101288 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 288األجر األساسي والتدرج001
101753 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 753المنح الخصوصیة القارة000

10150 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 50المنح المرتبطة بالوظیفة000
101330 000 منحـة اإلنتـاج05

000 330منحـة اإلنتـاج000

1015 000 المنح    العائلیة13

000 5المنح العائلیة000
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101211 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 211المساهمات المحمولة على المشغل000
10228 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 28أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1026 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 6المساهمات المحمولة على المشغل000
000 672 1جملة النشاط :

000 672 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 672 1جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بتوزر :Mالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101424 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 424األجر األساسي والتدرج001

101836 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 836المنح الخصوصیة القارة000
10136 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 36المنح المرتبطة بالوظیفة000

101333 000 منحـة اإلنتـاج05

000 333منحـة اإلنتـاج000
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1015 000 المنح    العائلیة13

000 5المنح العائلیة000
101234 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 234المساهمات المحمولة على المشغل000
10217 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 17أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1024 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 4المساهمات المحمولة على المشغل000
000 890 1جملة النشاط :

000 890 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 890 1جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بقبلي :Nالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101446 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 446األجر األساسي والتدرج001
1011 088 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 088 1المنح الخصوصیة القارة000

10181 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 81المنح المرتبطة بالوظیفة000
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101344 000 منحـة اإلنتـاج05

000 344منحـة اإلنتـاج000
1019 000 المنح    العائلیة13

000 9المنح العائلیة000
101310 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 310المساهمات المحمولة على المشغل000
10214 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 14أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10227 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 27األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
1028 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 8المساهمات المحمولة على المشغل000
000 328 2جملة النشاط :

000 328 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 328 2جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

1011 011 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 011 1األجر األساسي والتدرج001
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1013 029 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 029 3المنح الخصوصیة القارة000
10193 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 93المنح المرتبطة بالوظیفة000
101453 000 منحـة اإلنتـاج05

000 453منحـة اإلنتـاج000
10114 000 المنح    العائلیة13

000 14المنح العائلیة000
1011 096 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 096 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10243 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 43أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10222 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 22األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1021 000 المنح  العائلیة06

000 1المنحة العائلیة001
10213 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 13المساهمات المحمولة على المشغل000
000 775 5جملة النشاط :

000 775 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 775 5جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بجندوبة :Pالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

101487 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 487األجر األساسي والتدرج001

1011 159 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 159 1المنح الخصوصیة القارة000
10181 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 81المنح المرتبطة بالوظیفة000

101348 000 منحـة اإلنتـاج05

000 348منحـة اإلنتـاج000
1017 000 المنح    العائلیة13

000 7المنح العائلیة000

101351 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 351المساهمات المحمولة على المشغل000
10253 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 53أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10213 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 13األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10213 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 13المساهمات المحمولة على المشغل000
000 512 2جملة النشاط :

000 512 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 512 2جملة البرنامج الفرعي :

000 815 147جملة البرنامج :
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000 771 177 2 جملة الموارد العامة للمیزانیة

2 177 771 000 الجملة العامـة :



  : مهمة الصحة22المهمة  

2021 السنة المالیة:

305نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :   الرعایة الصحیة األساسیة1البرنـامج 

قیادة خدمات الرعایة الصحیة األساسیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة دعم برنامج الرعایة الصحیة األساسیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

22443 485 000 المؤسسات الصحیة09

000 400 2مجمع الصحة األساسیة بتونس الشمالیة060
000 150 3مجمع الصحة األساسیة ببن عروس062
000 085 2مجمع الصحة األساسیة بأریانة065
000 440 1مجمع الصحة األساسیة ببنزرت073
000 305 1مجمع الصحة األساسیة بنابل085
000 950مجمع الصحة األساسیة بزغوان089
000 300 1مجمع الصحة األساسیة بجندوبة096
000 220 1مجمع الصحة األساسیة بباجة104
000 950مجمع الصحة األساسیة بالكاف110
000 350 1مجمع الصحة األساسیة بسلیانة120
000 450 1مجمع الصحة األساسیة بالقصرین126
000 550 1مجمع الصحة األساسیة أحمد القروي بالقیروان137
000 790 1مجمع الصحة األساسیة بسوسة143
000 160 1مجمع الصحة األساسیة بالمنستیر157
000 140 1مجمع الصحة األساسیة بالمهدیة169
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000 035 4مجمع الصحة األساسیة بصفاقس175
000 450 1مجمع الصحة األساسیة بقفصة184
000 050 1مجمع الصحة األساسیة بتوزر190
000 130 1مجمع الصحة األساسیة بسیدي بوزید200
000 050 1مجمع الصحة األساسیة بقابس206
000 150 1مجمع الصحة األساسیة بقبلي211
000 880مجمع الصحة األساسیة بمدنین219
000 910مجمع الصحة األساسیة بجربة220
000 240 1مجمع الصحة األساسیة بتطاوین224
000 400 3مجمع الصحة األساسیة بتونس الجنوبیة226
000 750 1مجمع الصحة األساسیة بمنوبة228
000 070 1مجمع الصحة األساسیة منزل شاكر بعقارب229
000 130 1مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة236

000 485 43جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الصحة اإلنجابیة والتنظیم العائلي2النشاط 

2257 175 000 المؤسسات الصحیة09

000 175 7الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري301

000 175 7جملة النشاط :

000 660 50جملة الوحدة العملیاتیة :

000 660 50جملة البرنامج الفرعي :

000 660 50جملة البرنامج :
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 :   الخدمات الصحیة اإلستشفائیة2البرنـامج 

قیادة الخدمات الصحیة االستشفائیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة دعم برنامج الخدمات الصحیة االستشفائیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

22414 840 000 المؤسسات الصحیة09

000 425مستشفى أریانة066
000 200 1مستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت068
000 370مستشفى نابل074
000 230 2مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل075
000 780مستشفى  زغــــوان086
000 025 1مستشفى جندوبة090
000 225مستشفى بـاجــة097
000 30مستشفى مجاز الباب100
000 550مستشفى  محمد بورقیبة بالكاف105
000 880مستشفى سلیـانــة111
000 090 1مستشفى القصرین121
000 570 1مستشفى ابن الجزار بالقیروان128
000 190مستشفى المحرس170
000 000 1مستشفى  الدكتور محمد بن ساسي بقابس201
000 785مستشفى   الحبیب بورقیبة بمدنین212
000 495مستشفى بنقردان215
000 920مستشفى  تطـاوین221
000 075 1مستشفى بن عروس231

000 840 14جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

22474 540 000 المؤسسات الصحیة09

000 920مستشفى طبربة063
000 910 1مستشفى  التضامن064
000 100 1مستشفى  حسان بلخوجة برأس الجبل069
000 850مستشفى ماطر070
000 550مستشفى العالیة071
000 000 1مستشفى سجنان072
000 050 1مستشفى قرنبالیة076
000 500مستشفى منزل بوزلفة077
000 560مستشفى بني خالد078
000 710مستشفى سلیمان079
000 700مستشفى قلیبیة081
000 700مستشفى الهواریة082
000 700مستشفى قربة083
000 540مستشفى الحمامات084
000 820مستشفى الفحص087
000 560مستشفى الناظور088
000 970مستشفى بوسالم091
000 960مستشفى غار الدماء092
000 940مستشفى عین دراهم093
000 680مستشفى فـرنانــة095
000 650مستشفى تبرسق098
000 760مستشفى نفزة099
000 690مستشفى تستور101
000 660مستشفى عمدون102
000 490مستشفى قبالط103
000 630مستشفى الدهماني106
000 590مستشفى ساقیة سیدى یوسف107
000 130 1مستشفى تاجروین108
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000 365مستشفى القصـور109
000 700مستشفى قعفـور112
000 720مستشفى بوعرادة113
000 190 1مستشفى مكثر114
000 600مستشفى الروحیة115
000 580مستشفى الكریب116
000 480مستشفى برقو117
000 490مستشفى كسرى118
000 450مستشفى سیدى بورویس119
000 675مستشفى فریانة122
000 950مستشفى سبیطلة123
000 920مستشفى سبیبة124
000 700 1مستشفى تالة125
000 600مستشفى فوسانة127
000 880مستشفى حاجب العیون129
000 120 1مستشفى حفوز130
000 800مستشفى الوسالتیة131
000 560مستشفى بوحجلة132
000 710مستشفى نصر اهللا133
000 650مستشفى السبیخة134
000 500مستشفي الشبیكة135
000 670مستشفى العال136
000 820مستشفى النفیضة138
000 700مستشفى   الحبیب بیار القلعة الكبرى140
000 430مستشفى سیدي بو علي141
000 380مستشفى القلعة الصغرى142
000 360مستشفى بوفیشة144
000 820مستشفى جمال149
000 400مستشفى  البقالطة150
000 600مستشفى طبلبة151
000 450مستشفى زرمدین152
000 370مستشفى الوردانین153
000 410مستشفى بوحجر154
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000 310مستشفى الساحلین155
000 380مستشفى قصیبة المدیوني156
000 650مستشفى السواسي159
000 550مستشفى الشابة160
000 350 1مستشفى الجم161
000 500مستشفى شربان162
000 420مستشفى أوالد شامخ163
000 360مستشفى سیدى علوان164
000 500مستشفى بومرداس165
000 310مستشفى ملولش166
000 540مستشفى قصور الساف167
000 470مستشفى هبیرة168
000 970مستشفى بئر علي بن خلیفة173
000 500مستشفى السخیرة174
000 420مستشفى بلخیر178
000 745مستشفى السند179
000 700مستشفى المضیلة180
000 300 1مستشفى أم العرائس181
000 860مستشفى الردیف182
000 680مستشفى  القطار183
000 750مستشفى دقاش187
000 350مستشفى حزوة188
000 410مستشفى تمغزة189
000 130 1مستشفى الرقاب192
000 570مستشفى منزل بوزیان193
000 570مستشفى بن عون194
000 800مستشفى المكناسي195
000 600مستشفى مزونة196
000 580مستشفى أوالد حفوز197
000 600مستشفى جلمة198
000 500مستشفى بئر الحفي199
000 000 1مستشفى الحامة202
000 810مستشفى مارث203



311 نظـام أمـد

000 605مستشفى مطماطة204
000 580مستشفى وذرف205
000 130 1مستشفى دوز208
000 630مستشفى الفوار209
000 620مستشفى سوق األحد210
000 500مستشفى میدون216
000 550مستشفى بني خداش217
000 460مستشفى سیدى مخلوف218
000 710مستشفى غمراسن222
000 680مستشفى رمادة223
000 460مستشفى بنبلة230
000 490مستشفى ماجل بلعباس232
000 450مستشفى نبر234
000 350المستشفى المحلي بالسرس239
000 350المستشفى المحلي بالشراردة240
000 420المستشفى المحلي بجومین241

000 540 74جملة النشاط :

000 380 89جملة الوحدة العملیاتیة :

000 380 89جملة البرنامج الفرعي :

000 380 89جملة البرنامج :
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 :   البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة3البرنـامج 

قیادة برنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة دعم لبرنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث3النشاط 

22534 180 000 المؤسسات الصحیة09

000 200 3مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس302
000 845 1مستشفى  الحبیب  بورقیبة  بصفاقس304
000 700معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقویم  األعضاء  بقصر  السعید305
000 140 1مركز  التولید  وطب  الرضیع  تونس307
000 910معهد  صالح  عزیز  تونس309
000 000 1المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب310
000 000 1مستشفى  الحبیب  ثامر312
000 530مستشفى  عبد  الرحمان  المامي  لألمراض  الرئویة313
000 890 2مستشفى  فطومة  بورقیبة  بالمنستیر315
000 800 6مستشفى  شارل  نیكول316
000 825 5مستشفى  الرابطة317
000 000 4مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة318
000 500 1مستشفى  المنجي  سلیم  بالمرسى319
000 320مركز اإلصابات و الحروق البلیغة ببن عروس322
000 520 2مستشفى الطاهر صفر بالمهدیة323

000 180 34جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلستشفاء بالمیاه5النشاط 

225700 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17
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000 700دیوان  المیاه  المعدنیة043

000 700جملة النشاط :

000 880 34جملة الوحدة العملیاتیة :

000 880 34جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات العالجیة المختصة و السالمة الصحیة بتونس :2البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة  ( الخدمات العالجیة المختصة1الوحدة العملیاتیة  )

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات عالجیة مختصة1النشاط 

2243 950 000 المؤسسات الصحیة09

000 110 2مركز االسعاف الطبي االستعجالي052
000 360المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي055
000 980المركز الوطني لزرع النخاع العظمي057
000 500مصحة طب وجراحة األسنان  بالمنستیر145

000 950 3جملة النشاط :

000 950 3جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة  ( السالمة الصحیة2الوحدة العملیاتیة  )
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  السالمة الصحیة2النشاط 

2242 590 000 المؤسسات الصحیة09

000 000 1المركز الوطني  لنقل الدم051
000 250المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال  األدویة054
000 340المركز الوطني  للنهوض بزرع األعضاء061
000 000 1المرصد الوطني لألمراض الجدیدة و المستجدة235

000 590 2جملة النشاط :

000 590 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 540 6جملة البرنامج الفرعي :

000 420 41جملة البرنامج :
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 :   القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: هیاكل القیادة والمساندة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة والمساندة1النشاط 

201525 000 األكریة واألداءات البلدیة01

000 525األكریة واألداءات البلدیة000

20162 000 إستهالك الماء02

000 62استهالك الماء000
201361 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 361استهالك الكهرباء والغاز000

201329 000 اإلتصاالت04

000 206االتصاالت الهاتفیة001
000 123تراسل المعطیات002

20182 400 إقتناء األثاث05

400 82تأثیث اإلدارة001

201865 000 الوقود06

000 480شراء الوقود لوسائل النقل001
000 115شراء الوقود للتسخین002
000 270حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20125 800 نفقات البرید07

800 25المراسالت اإلداریة001

2015 200 إقتناء المعدات08

200 5معدات التصرف اإلداري001
201119 500 مصاریف التأمین09

300 113تأمین وسائل النقل001
200 6تأمین التجهیزات والمعدات004
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201466 600 التعهد والصیانة10

000 172اإلعتناء بالبنایات001
600 226تعهد وصیانة وسائل النقل002
800 61تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
200 6تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

20115 500 مصاریف التنظیف11

500 15النفقات المباشرة للتنظیف001
201206 000 لوازم المكاتب13

000 206لوازم المكاتب000
20140 200 المطبوعات14

500 15المطبوعات الرسمیة001
600 20المطبوعات الخصوصیة005
100 4مطبوعات األخرى099

20161 800 الصحف والمجالت16

800 61الصحف والمجالت000
2018 200 إشتراكات بوكاالت اإلعالم17

200 8إشتراكات بوكاالت اإلعالم000
2015 200 تعلیق ونشر اإلعالنات18

200 5تعلیق ونشر اإلعالنات000
201161 800 مصاریف  اإلعالمیة19

500 154شراء اللوازم والمعدات001
100 2شراء منظومات002
200 5نفقات الصیانة003

2011 119 700 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة20

300 43نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 030 1نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
200 5نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
100 4نفقات استغالل منظومة أمان004
100 37استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

20177 300 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

200 41مصاریف اإلستقباالت001
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100 36مصاریف اإلقامة002
201154 500 مصاریف المهمات22

500 154مصاریف المهمات000
201144 200 إكساء األعوان23

300 10إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
900 133إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20120 600 إرجاع مصاریف التنقل24

600 20المنحة الیومیة للتنقل001
201196 400 مصاریف نقل األشخاص25

300 9مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
100 2إشتراكات النقل002
000 185مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

201159 100 تكوین ورسكلة األعوان28

000 103ملتقیات للتكوین001
600 20تربصات تكوین002
300 10التكوین المستمر003
200 5التكوین في اإلعالمیة004
000 20التكوین في التصرف حسب األهداف006

2011 500 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

000 500 1تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000
201760 000 مصاریف النزاعات والتعویضات38

000 760دفع الخطایا والتعویضات002
20150 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 50معالیم الجوالن001
20162 000 االشتراك بشبكة األنترنات70

000 62االشتراك بشبكة األنترنات000
20144 000 نفقات التصرف األخرى99

000 41مصاریف القمارق097
000 3نفقات مختلفة099
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000 628 7جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

2241 085 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 190المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بتونس051
000 150المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بالمنستیر052
000 220المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس053
000 180المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة054
000 75المعهد العالي  لعلوم التمریض بتونس055
000 60المعهد العالي لعلوم التمریض بالكاف056
000 80المعهد العالي لعلوم التمریض بسوسة057
000 80المعهد العالي لعلوم التمریض بصفاقس058
000 50المعهد العالي لعلوم التمریض بقابس059

224955 000 مؤسسات التكوین08

000 240المعهد الوطنى  للصحة العمومیة211
000 60معهد التكوین  المستمر ألعوان الصحة  بالمنستیر212
000 115المركز الوطني للتكوین البیداغوجي إلطارات الصحة العمومیة213
000 25مدرسة علوم التمریض بتونس214
000 85مدرسة علوم التمریض بمنزل بورقیبة215
000 55مدرسة علوم التمریض بنابل216
000 25مدرسة علوم التمریض بجندوبة217
000 40مدرسة علوم التمریض بباجة218
000 10مدرسة علوم التمریض بالكاف219
000 25مدرسة علوم التمریض بسلیانة220
000 25مدرسة علوم التمریض بالقصرین221
000 35مدرسة علوم التمریض بالقیروان222
000 15مدرسة علوم التمریض بالمهدیة224
000 40مدرسة علوم التمریض بقفصة226
000 15مدرسة علوم التمریض بتوزر227
000 25مدرسة علوم التمریض بسیدى بوزید228
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000 20مدرسة علوم التمریض بقابس229
000 60مدرسة علوم التمریض بقبلي230
000 20مدرسة علوم التمریض بمدنین231
000 20مدرسة علوم التمریض  بتطاوین232

000 040 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساعدة الفنیة في اإلعالمیة3النشاط 

225750 000 مؤسسات  أخرى30

000 750مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة  العمومیة021

000 750جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرقابــــة الغذائیة4النشاط 

2253 300 000 المؤسسات الصحیة09

000 300 3الهیئة الوطنیة للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة325

000 300 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التقییم واإلعتماد5النشاط 

225675 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 675الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي044

000 675جملة النشاط :

000 393 14جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 393 14جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بتونس :2البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة والمساندة1النشاط 

201283 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 283نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 283جملة النشاط :

000 283جملة الوحدة العملیاتیة :

000 283جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بأریانة :3البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201123 500 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

500 123نفقات تسییر المصالح العمومیة000
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500 123جملة النشاط :

500 123جملة الوحدة العملیاتیة :

500 123جملة البرنامج الفرعي :

المساندة ببن عروس :4البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201137 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 137نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 137جملة النشاط :

000 137جملة الوحدة العملیاتیة :

000 137جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بمنوبة :5البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

20182 500 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

500 82نفقات تسییر المصالح العمومیة000

500 82جملة النشاط :

500 82جملة الوحدة العملیاتیة :

500 82جملة البرنامج الفرعي :

المساندة ببنزرت :6البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201113 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 113نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 113جملة النشاط :

000 113جملة الوحدة العملیاتیة :

000 113جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بنابل :7البرنامج الفرعي
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: مؤسسات عمومیة بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

20193 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 93نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 93جملة النشاط :

000 93جملة الوحدة العملیاتیة :

000 93جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بباجة :8البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

20182 500 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

500 82نفقات تسییر المصالح العمومیة000

500 82جملة النشاط :

500 82جملة الوحدة العملیاتیة :
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500 82جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بزغوان :9البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

20174 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 74نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 74جملة النشاط :

000 74جملة الوحدة العملیاتیة :

000 74جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بالكاف :Aالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

20188 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 88نفقات تسییر المصالح العمومیة000
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000 88جملة النشاط :

000 88جملة الوحدة العملیاتیة :

000 88جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بسلیانة :Bالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201113 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 113نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 113جملة النشاط :

000 113جملة الوحدة العملیاتیة :

000 113جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بالقیروان :Cالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201152 500 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

500 152نفقات تسییر المصالح العمومیة000

500 152جملة النشاط :

500 152جملة الوحدة العملیاتیة :

500 152جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بالقصرین :Dالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201144 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 144نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 144جملة النشاط :

000 144جملة الوحدة العملیاتیة :

000 144جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بقفصة :Eالبرنامج الفرعي
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: مؤسسات عمومیة بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201141 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 141نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 141جملة النشاط :

000 141جملة الوحدة العملیاتیة :

000 141جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بسیدي بوزید :Fالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201124 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 124نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 124جملة النشاط :

000 124جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 124جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بصفاقس :Gالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201149 500 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

500 149نفقات تسییر المصالح العمومیة000

500 149جملة النشاط :

500 149جملة الوحدة العملیاتیة :

500 149جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بالمهدیة :Hالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201103 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 103نفقات تسییر المصالح العمومیة000
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000 103جملة النشاط :

000 103جملة الوحدة العملیاتیة :

000 103جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بالمنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

20187 500 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

500 87نفقات تسییر المصالح العمومیة000

500 87جملة النشاط :

500 87جملة الوحدة العملیاتیة :

500 87جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بقابس :Jالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بقابس1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201120 500 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

500 120نفقات تسییر المصالح العمومیة000

500 120جملة النشاط :

500 120جملة الوحدة العملیاتیة :

500 120جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بمدنین :Kالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201132 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 132نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 132جملة النشاط :

000 132جملة الوحدة العملیاتیة :

000 132جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بتطاوین :Lالبرنامج الفرعي
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: مؤسسات عمومیة بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201118 500 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

500 118نفقات تسییر المصالح العمومیة000

500 118جملة النشاط :

500 118جملة الوحدة العملیاتیة :

500 118جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بتوزر :Mالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201103 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 103نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 103جملة النشاط :

000 103جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 103جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بقبلي :Nالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201110 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 110نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 110جملة النشاط :

000 110جملة الوحدة العملیاتیة :

000 110جملة البرنامج الفرعي :

المساندة  بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201103 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 103نفقات تسییر المصالح العمومیة000
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000 103جملة النشاط :

000 103جملة الوحدة العملیاتیة :

000 103جملة البرنامج الفرعي :

المساندة بجندوبة :Pالبرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

201129 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة00

000 129نفقات تسییر المصالح العمومیة000

000 129جملة النشاط :

000 129جملة الوحدة العملیاتیة :

000 129جملة البرنامج الفرعي :

000 300 17جملة البرنامج :

000 760 198 جملة الموارد العامة للمیزانیة
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* * الحسابات الخاصة في الخزینة * * 

 :   الخدمات الصحیة اإلستشفائیة2البرنـامج 

قیادة الخدمات الصحیة االستشفائیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة دعم برنامج الخدمات الصحیة االستشفائیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

38 رمز الحساب :

22422 500 000 المؤسسات الصحیة09

000 85مستشفى خیر الدین059
000 150مستشفى أریانة066
000 550مستشفى منزل بورقیبة067
000 840مستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت068
000 405مستشفى نابل074
000 200 1مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل075
000 230مستشفى منزل تمیم080
000 380مستشفى  زغــــوان086
000 660 1مستشفى جندوبة090
000 185مستشفى طبرقة094
000 685مستشفى بـاجــة097
000 200مستشفى مجاز الباب100
000 300 1مستشفى  محمد بورقیبة بالكاف105
000 010 1مستشفى سلیـانــة111
000 880 1مستشفى القصرین121
000 940 1مستشفى ابن الجزار بالقیروان128
000 210 نوفمبر بمساكن7مستشفى 139
000 190مستشفى قصر هالل146
000 250مستشفى محمد بن  صالح بالمكنین148
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000 270مستشفى المحرس170
000 385مستشفى جبنیانة171
000 15مستشفى قرقنة172
000 330 1مستشفى الحسین بوزیان بقفصة176
000 110مستشفى المتلوى177
000 600مستشفى توزر185
000 120 1مستشفى سیدى بوزید191
000 350 1مستشفى  الدكتور محمد بن ساسي بقابس201
000 600مستشفى قبلي207
000 640مستشفى   الحبیب بورقیبة بمدنین212
000 515مستشفى  الصادق المقدم  بجربة213
000 415مستشفى جرجیس214
000 455مستشفى بنقردان215
000 850مستشفى  تطـاوین221
000 440مستشفى بن عروس231
000 55المستشفى الجهوي بنفطة237

000 500 22جملة النشاط :

000 500 22جملة الوحدة العملیاتیة :

000 500 22جملة البرنامج الفرعي :

000 500 22جملة البرنامج :



336 نظـام أمـد

 :   البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة3البرنـامج 

قیادة برنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة دعم لبرنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الخدمات االستشفائیة الجامعیة والبحث3النشاط 

38 رمز الحساب :

22522 500 000 المؤسسات الصحیة09

000 670 2مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس302
000 855مستشفى البشیر حمزة لألطفال بتونس303
000 230 2مستشفى  الحبیب  بورقیبة  بصفاقس304
000 485معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقویم  األعضاء  بقصر  السعید305
000 235المعهد  الوطني  للتغذیة  والتكنولوجیا  الغذائیة  بتونس306
000 720مركز  التولید  وطب  الرضیع  تونس307
000 370معهد  الهادي  الرایس  ألمراض  العیون  بتونس308
000 600معهد  صالح  عزیز  تونس309
000 505المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب310
000 580مستشفى  عزیزة  عثمانة311
000 680مستشفى  الحبیب  ثامر312
000 935مستشفى  عبد  الرحمان  المامي  لألمراض  الرئویة313
000 075 1مستشفى  الرازي  بمنوبة314
000 720 1مستشفى  فطومة  بورقیبة  بالمنستیر315
000 895مستشفى  شارل  نیكول316
000 680 1مستشفى  الرابطة317
000 910 1مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة318
000 430مستشفى  المنجي  سلیم  بالمرسى319
000 625 1مستشفى  سهلول  بسوسة320
000 960مركز اإلصابات و الحروق البلیغة ببن عروس322
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000 340 1مستشفى الطاهر صفر بالمهدیة323

000 500 22جملة النشاط :

000 500 22جملة الوحدة العملیاتیة :

000 500 22جملة البرنامج الفرعي :

000 500 22جملة البرنامج :

000 000 45 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

243 760 000 الجملة العامـة :



  : مهمة الصحة22المهمة  

2021 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :   الرعایة الصحیة األساسیة1البرنـامج 

قیادة خدمات الرعایة الصحیة األساسیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة دعم برنامج الرعایة الصحیة األساسیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العالجات االولیة1النشاط 

3241 985 000 المؤسسات الصحیة09

000 100مجمع الصحة األساسیة بتونس الشمالیة060
000 145مجمع الصحة األساسیة ببن عروس062
000 70مجمع الصحة األساسیة بأریانة065
000 55مجمع الصحة األساسیة ببنزرت073
000 55مجمع الصحة األساسیة بنابل085
000 65مجمع الصحة األساسیة بزغوان089
000 50مجمع الصحة األساسیة بجندوبة096
000 40مجمع الصحة األساسیة بباجة104
000 45مجمع الصحة األساسیة بالكاف110
000 50مجمع الصحة األساسیة بسلیانة120
000 140مجمع الصحة األساسیة بالقصرین126
000 80مجمع الصحة األساسیة أحمد القروي بالقیروان137
000 90مجمع الصحة األساسیة بسوسة143
000 25مجمع الصحة األساسیة بالمنستیر157
000 30مجمع الصحة األساسیة بالمهدیة169
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000 170مجمع الصحة األساسیة بصفاقس175
000 135مجمع الصحة األساسیة بقفصة184
000 40مجمع الصحة األساسیة بتوزر190
000 80مجمع الصحة األساسیة بسیدي بوزید200
000 60مجمع الصحة األساسیة بقابس206
000 50مجمع الصحة األساسیة بقبلي211
000 30مجمع الصحة األساسیة بمدنین219
000 30مجمع الصحة األساسیة بجربة220
000 90مجمع الصحة األساسیة بتطاوین224
000 105مجمع الصحة األساسیة بتونس الجنوبیة226
000 65مجمع الصحة األساسیة بمنوبة228
000 40مجمع الصحة األساسیة منزل شاكر بعقارب229
000 50مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة236

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 

81112 400 000 البرنامج الخصوصي لمقاومة الكبد الفیروسي - منحة لفائدة الصیدلیة المركزیة0101

000 385 14جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الصحة اإلنجابیة والتنظیم العائلي2النشاط 

325520 000 المؤسسات الصحیة09

000 520الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري301

الدیوان الوطني لإلسرة و العمران البشري  المنشأة  : 

806450 000 إقتناء معدات وتجهیزات طبیة0001

806300 000 تهیئة وتجهیز المراكز الجهویة0002

806200 000 إقتناء وسائل نقل0003

80674 000 تجهیز مركز إنتاج المدعمات السمعیة البصریة0021

80650 000 تجهیزات اعالمیة0029

80650 000 اعادة بناء مقر المندوبیة الجهویة للدیوان بتوزر038ج

80650 000 اعادة بناء مقر المندوبیة الجهویة للدیوان بقابس039ج
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000 694 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الوقایة والتكفل باألمراض3النشاط 

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 

81112 400 000 البرنامج الخصوصي لمقاومة األمراض المزمنة - منحة لفائدة الصیدلیة المركزیة0100

000 400 12جملة النشاط :

000 479 28جملة الوحدة العملیاتیة :

000 479 28جملة البرنامج الفرعي :

000 479 28جملة البرنامج :
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 :   الخدمات الصحیة اإلستشفائیة2البرنـامج 

قیادة الخدمات الصحیة االستشفائیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة دعم برنامج الخدمات الصحیة االستشفائیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طب االختصاص1النشاط 

32445 000 المؤسسات الصحیة09

000 45مستشفى خیر الدین059
000 45جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات طبیة عامة2النشاط 

3243 780 000 المؤسسات الصحیة09

000 70مستشفى طبربة063
000 60مستشفى  التضامن064
000 55مستشفى  حسان بلخوجة برأس الجبل069
000 45مستشفى ماطر070
000 45مستشفى العالیة071
000 35مستشفى سجنان072
000 50مستشفى قرنبالیة076
000 25مستشفى منزل بوزلفة077
000 25مستشفى بني خالد078
000 50مستشفى سلیمان079
000 45مستشفى قلیبیة081
000 30مستشفى الهواریة082
000 40مستشفى قربة083
000 35مستشفى الحمامات084
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000 40مستشفى الفحص087
000 40مستشفى الناظور088
000 65مستشفى بوسالم091
000 65مستشفى غار الدماء092
000 60مستشفى عین دراهم093
000 50مستشفى فـرنانــة095
000 45مستشفى تبرسق098
000 35مستشفى نفزة099
000 25مستشفى تستور101
000 45مستشفى عمدون102
000 15مستشفى قبالط103
000 30مستشفى الدهماني106
000 25مستشفى ساقیة سیدى یوسف107
000 80مستشفى تاجروین108
000 20مستشفى القصـور109
000 30مستشفى قعفـور112
000 25مستشفى بوعرادة113
000 35مستشفى مكثر114
000 25مستشفى الروحیة115
000 25مستشفى الكریب116
000 35مستشفى برقو117
000 20مستشفى كسرى118
000 10مستشفى سیدى بورویس119
000 55مستشفى فریانة122
000 85مستشفى سبیطلة123
000 45مستشفى سبیبة124
000 75مستشفى تالة125
000 40مستشفى فوسانة127
000 40مستشفى حاجب العیون129
000 35مستشفى حفوز130
000 30مستشفى الوسالتیة131
000 35مستشفى بوحجلة132
000 35مستشفى نصر اهللا133
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000 30مستشفى السبیخة134
000 20مستشفي الشبیكة135
000 20مستشفى العال136
000 45مستشفى النفیضة138
000 30مستشفى   الحبیب بیار القلعة الكبرى140
000 25مستشفى سیدي بو علي141
000 10مستشفى القلعة الصغرى142
000 35مستشفى بوفیشة144
000 45مستشفى جمال149
000 15مستشفى  البقالطة150
000 30مستشفى طبلبة151
000 15مستشفى زرمدین152
000 15مستشفى الوردانین153
000 15مستشفى بوحجر154
000 15مستشفى الساحلین155
000 10مستشفى قصیبة المدیوني156
000 35مستشفى السواسي159
000 30مستشفى الشابة160
000 55مستشفى الجم161
000 30مستشفى شربان162
000 15مستشفى أوالد شامخ163
000 20مستشفى سیدى علوان164
000 20مستشفى بومرداس165
000 15مستشفى ملولش166
000 30مستشفى قصور الساف167
000 25مستشفى هبیرة168
000 40مستشفى بئر علي بن خلیفة173
000 25مستشفى السخیرة174
000 20مستشفى بلخیر178
000 35مستشفى السند179
000 35مستشفى المضیلة180
000 60مستشفى أم العرائس181
000 50مستشفى الردیف182
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000 35مستشفى  القطار183
000 45مستشفى دقاش187
000 15مستشفى حزوة188
000 15مستشفى تمغزة189
000 35مستشفى الرقاب192
000 25مستشفى منزل بوزیان193
000 30مستشفى بن عون194
000 35مستشفى المكناسي195
000 20مستشفى مزونة196
000 20مستشفى أوالد حفوز197
000 35مستشفى جلمة198
000 35مستشفى بئر الحفي199
000 55مستشفى الحامة202
000 55مستشفى مارث203
000 30مستشفى مطماطة204
000 40مستشفى وذرف205
000 60مستشفى دوز208
000 30مستشفى الفوار209
000 45مستشفى سوق األحد210
000 25مستشفى میدون216
000 25مستشفى بني خداش217
000 25مستشفى سیدى مخلوف218
000 30مستشفى غمراسن222
000 30مستشفى رمادة223
000 20مستشفى بنبلة230
000 35مستشفى ماجل بلعباس232
000 25مستشفى نبر234
000 25المستشفى المحلي بالسرس239
000 20المستشفى المحلي بالشراردة240
000 15المستشفى المحلي بجومین241

000 780 3جملة النشاط :
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000 825 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 825 3جملة البرنامج الفرعي :

000 825 3جملة البرنامج :
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 :   البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة3البرنـامج 

قیادة برنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة دعم لبرنامج البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرقابة البیئیة للمنتجات4النشاط 

الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة و البیئیة للمنتوجات  المنشأة  : 

806100 000 تجهیزات إعالمیة0200

80620 000 إقتناء تجهیزات ومعدات0203

806100 000 دراسات0206

806160 000 عملیات التحسیس0212

80650 000 برامج إعالمیة0214

80620 000 السالمة المعلوماتیة0217

000 450جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلستشفاء بالمیاه5النشاط 

325100 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 100دیوان  المیاه  المعدنیة043

دیوان المیاه المعدنیة  المنشأة  : 

810400 000 تنمیة قطاع المیاه المعدنیة0200

810100 000 دراسات و بحوث0201

810200 000 إقتناء تجهیزات و معدات0202

8101 000 000 منحة استثمار للباعثین في میدان المحطات اإلستشفائیة المعدنیة0210

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 
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81090 000 تطویر النظام المعلوماتي بالدیوان0211

000 890 1جملة النشاط :

000 340 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 340 2جملة البرنامج الفرعي :

الخدمات العالجیة المختصة و السالمة الصحیة بتونس :2البرنامج الفرعي

: مؤسسات عمومیة  ( الخدمات العالجیة المختصة1الوحدة العملیاتیة  )

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات عالجیة مختصة1النشاط 

324120 000 المؤسسات الصحیة09

000 80مركز االسعاف الطبي االستعجالي052
000 15المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي055
000 25مصحة طب وجراحة األسنان  بالمنستیر145

000 120جملة النشاط :

000 120جملة الوحدة العملیاتیة :

: مؤسسات عمومیة  ( السالمة الصحیة2الوحدة العملیاتیة  )

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  السالمة الصحیة2النشاط 
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32435 000 المؤسسات الصحیة09

000 10المركز الوطني للحمایة من األشعة053
000 5المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال  األدویة054
000 10المركز الوطني  للنهوض بزرع األعضاء061
000 10المرصد الوطني لألمراض الجدیدة و المستجدة235

000 35جملة النشاط :

000 35جملة الوحدة العملیاتیة :

000 155جملة البرنامج الفرعي :

000 495 2جملة البرنامج :
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 :   القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: هیاكل القیادة والمساندة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة والمساندة1النشاط 

300646 000 منح جرایات عمریة مختلفة05

000 646جرایات عمریة007

3021 500 000 مصاریف عالج المرضى بالخارج06

000 500 1مصاریف عالج المرضى بالخارج000
3021 234 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 234 1منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة000

3021 440 000 الحج إلى البقاع المقدسة09

000 220مصاریف النقل001
000 765مصاریف اإلقامة002
000 175شراء األدویة003
000 280مصاریف أخرى099

3022 050 000 مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالین على التقاعد10

000 000 2المساهمة بعنوان التنفیل001
000 50المساهمة بعنوان تعدیل الجرایات002

302110 000 تدخالت أخرى99

000 100مساهمة بالهالل األحمر التونسي001
000 10مساهمة بالهالل األحمر الفلسطیني002

30430 000 منح لفائدة الجمعیات العلمیة02

000 30منح لفائدة الجمعیات العلمیة000

30420 000 التبادل العلمي والتقني مع الخارج03

000 20التبادل العلمي والتقني مع الخارج000
30520 000 تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة12
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000 20منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان004
307530 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 400المنظمة العالمیة للصحة501
000 10الهیئة العالمیة للهالل األحمر502
000 2الصندوق الخاص لألمم المتحدة لمقاومة المخدرات503
000 20الصندوق العربي للنهوض بالصحة504
000 3الجامعة الدولیة للمستشفیات505
000 40منظمة األمم المتحدة للطفولة506
000 25صندوق األمم المتحدة للعمران البشري507
000 15المجلس العربي لإلختصاصات الطبیة508
000 15المركز العربي للمطبوعات الطبیة509

000 580 7جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   المساندة والتكوین األساسي والمستمر2النشاط 

324215 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 40المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بتونس051
000 25المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بالمنستیر052
000 40المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس053
000 30المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة054
000 25المعهد العالي  لعلوم التمریض بتونس055
000 10المعهد العالي لعلوم التمریض بالكاف056
000 20المعهد العالي لعلوم التمریض بسوسة057
000 20المعهد العالي لعلوم التمریض بصفاقس058
000 5المعهد العالي لعلوم التمریض بقابس059

324130 000 مؤسسات التكوین08

000 15المعهد الوطنى  للصحة العمومیة211
000 15معهد التكوین  المستمر ألعوان الصحة  بالمنستیر212
000 15المركز الوطني للتكوین البیداغوجي إلطارات الصحة العمومیة213
000 5مدرسة علوم التمریض بتونس214
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000 5مدرسة علوم التمریض بمنزل بورقیبة215
000 5مدرسة علوم التمریض بنابل216
000 5مدرسة علوم التمریض بجندوبة217
000 5مدرسة علوم التمریض بباجة218
000 5مدرسة علوم التمریض بالكاف219
000 5مدرسة علوم التمریض بسلیانة220
000 5مدرسة علوم التمریض بالقصرین221
000 5مدرسة علوم التمریض بالقیروان222
000 5مدرسة علوم التمریض بالمهدیة224
000 5مدرسة علوم التمریض بقفصة226
000 5مدرسة علوم التمریض بتوزر227
000 5مدرسة علوم التمریض بسیدى بوزید228
000 5مدرسة علوم التمریض بقابس229
000 5مدرسة علوم التمریض بقبلي230
000 5مدرسة علوم التمریض بمدنین231
000 5مدرسة علوم التمریض  بتطاوین232

000 345جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساعدة الفنیة في اإلعالمیة3النشاط 

325385 000 مؤسسات  أخرى30

000 385مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة  العمومیة021

مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة  المنشأة  : 

80650 000 إقتناء وسائل النقل0101

806250 000 التكوین : مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة0103

806180 000 دراسات0104

806220 000 تجهیزات اعالمیة0113

000 085 1جملة النشاط :



352 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرقابــــة الغذائیة4النشاط 

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 

806100 000 دراسات وبحوث0400

806500 000 اقتناء تجهیزات ومعدات0401

8062 000 000 اقتناء وسائل النقل0402

الهیئة الوطنیة للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة  المنشأة  : 

80650 000 التوعیة والتحسیس واالعالم404ج

8061 500 000 معدات وبرامج اعالمیة405ج

000 150 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التقییم واإلعتماد5النشاط 

32560 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 60الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي044

الهیئة الوطنیة لإلعتماد في المجال الصحي  المنشأة  : 

80680 000 انتاج أدوات االعتماد ومعاییر الجودة والسالمة العالجیة0302

806262 000 معدات وبرامج اعالمیة0304

80626 000 التحسیس و التوعیة و اإلعالم0306

80643 000 اقتناء وسائل النقل0308

80639 000 اعتماد الهیئة من طرف الجمعیة الدولیة لجودة الرعایة الصحیة0315

000 510جملة النشاط :

000 670 13جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 670 13جملة البرنامج الفرعي :

000 670 13جملة البرنامج :

000 469 48 جملة الموارد العامة للمیزانیة

48 469 000 الجملة العامـة :
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2021في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

الجملةنفقات التدخالتنفقات التسییرنفقات التأجیر
منحة الدولةمنحة الدولةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةموارد ذاتیةموارد ذاتیة

175 93الرعایة الصحیة األساسیة  40 01050 6609 9402 5059 940

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

47 480 2 01043 4859 4401 9859 440

480 47المؤسسات الصحیة 2 01043 4859 4401 9859 440

390مجمع الصحة األساسیة بتونس الشمالیة 2 560 100 390 2 400 60

820مجمع الصحة األساسیة ببن عروس 3 385 145 820 3 150 90

460مجمع الصحة األساسیة بأریانة 2 250 70 460 2 085 95

330مجمع الصحة األساسیة ببنزرت 1 565 55 330 1 440 70

330مجمع الصحة األساسیة بنابل 1 400 55 330 1 305 40

220مجمع الصحة األساسیة بزغوان 1 090 65 220 950 75

150مجمع الصحة األساسیة بجندوبة 1 410 50 150 1 300 60
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160مجمع الصحة األساسیة بباجة 1 305 40 160 1 220 45

170مجمع الصحة األساسیة بالكاف 1 045 45 170 950 50

170مجمع الصحة األساسیة بسلیانة 1 445 50 170 1 350 45

250مجمع الصحة األساسیة بالقصرین 1 660 140 250 1 450 70

مجمع الصحة األساسیة أحمد
القروي بالقیروان

480 1 700 80 480 1 550 70

640مجمع الصحة األساسیة بسوسة 1 940 90 640 1 790 60

310مجمع الصحة األساسیة بالمنستیر 1 210 25 310 1 160 25

270مجمع الصحة األساسیة بالمهدیة 1 190 30 270 1 140 20

700مجمع الصحة األساسیة بصفاقس 4 305 170 700 4 035 100

300مجمع الصحة األساسیة بقفصة 1 725 135 300 1 450 140

120مجمع الصحة األساسیة بتوزر 1 130 40 120 1 050 40

190مجمع الصحة األساسیة بسیدي بوزید 1 280 80 190 1 130 70

370مجمع الصحة األساسیة بقابس 1 230 60 370 1 050 120
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160مجمع الصحة األساسیة بقبلي 1 260 50 160 1 150 60

180مجمع الصحة األساسیة بمدنین 935 30 180 880 25

255مجمع الصحة األساسیة بجربة 995 30 255 910 55

360مجمع الصحة األساسیة بتطاوین 1 480 90 360 1 240 150

535مجمع الصحة األساسیة بتونس الجنوبیة 3 595 105 535 3 400 90

420مجمع الصحة األساسیة بمنوبة 1 890 65 420 1 750 75

مجمع الصحة األساسیة منزل شاكر
بعقارب

310 1 240 40 310 1 070 130

390مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة 1 260 50 390 1 130 80

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

45 695 38 0007 175500520500

695 45المؤسسات الصحیة 38 0007 175500520500

الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران
البشري

500 45 695 520 500 7 175 38 000

 الخدمات الصحیة 
اإلستشفائیة

108 375 15 17093 38589 380202 3353 8254 675300 395

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

108 375 15 17093 38589 380202 3353 8254 675300 395
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375 108المؤسسات الصحیة 15 17093 38589 380202 3353 8254 675300 395

800 1مستشفى خیر الدین 45 45 1 050 750

560مستشفى طبربة 1 210 70 560 920 220

550مستشفى  التضامن 2 115 60 550 1 910 145

400 5مستشفى أریانة 425 100 3 545 425 1 755

500 10مستشفى منزل بورقیبة 195 6 405 3 900

300 14مستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت 1 200 240 9 410 1 200 4 650

620مستشفى  حسان بلخوجة برأس الجبل 1 360 55 620 1 100 205

350مستشفى ماطر 1 085 45 350 850 190

220مستشفى العالیة 695 45 220 550 100

220مستشفى سجنان 1 155 35 220 1 000 120

300 7مستشفى نابل 370 90 4 570 370 2 640

700 17مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل 2 230 200 12 000 2 230 5 500
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650مستشفى قرنبالیة 1 370 50 650 1 050 270

215مستشفى منزل بوزلفة 625 25 215 500 100

240مستشفى بني خالد 720 25 240 560 135

300مستشفى سلیمان 880 50 300 710 120

500 6مستشفى منزل تمیم 110 4 090 2 300

400مستشفى قلیبیة 880 45 400 700 135

135مستشفى الهواریة 850 30 135 700 120

380مستشفى قربة 875 40 380 700 135

340مستشفى الحمامات 675 35 340 540 100

200 6مستشفى  زغــــوان 780 105 4 145 780 1 950

420مستشفى الفحص 1 015 40 420 820 155

275مستشفى الناظور 790 40 275 560 190

200 12مستشفى جندوبة 1 025 220 7 280 1 025 4 700



359

500مستشفى بوسالم 1 190 65 500 970 155

400مستشفى غار الدماء 1 245 65 400 960 220

190مستشفى عین دراهم 1 170 60 190 940 170

260مستشفى فـرنانــة 900 50 260 680 170

000 9مستشفى بـاجــة 225 220 5 600 225 3 180

260مستشفى تبرسق 830 45 260 650 135

260مستشفى نفزة 915 35 260 760 120

600 2مستشفى مجاز الباب 30 70 1 600 30 930

160مستشفى تستور 800 25 160 690 85

100مستشفى عمدون 805 45 100 660 100

60مستشفى قبالط 585 15 60 490 80

500 9مستشفى  محمد بورقیبة بالكاف 550 210 5 690 550 3 600

220مستشفى الدهماني 760 30 220 630 100
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120مستشفى ساقیة سیدى یوسف 700 25 120 590 85

370مستشفى تاجروین 1 550 80 370 1 130 340

130مستشفى القصـور 470 20 130 365 85

900 7مستشفى سلیـانــة 880 125 5 115 880 2 660

80مستشفى قعفـور 830 30 80 700 100

150مستشفى بوعرادة 845 25 150 720 100

210مستشفى مكثر 1 345 35 210 1 190 120

120مستشفى الروحیة 725 25 120 600 100

150مستشفى الكریب 705 25 150 580 100

100مستشفى برقو 615 35 100 480 100

100مستشفى كسرى 610 20 100 490 100

65مستشفى سیدى بورویس 545 10 65 450 85

800 11مستشفى القصرین 1 090 215 5 985 1 090 5 600
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260مستشفى فریانة 885 55 260 675 155

490مستشفى سبیطلة 1 190 85 490 950 155

370مستشفى سبیبة 1 085 45 370 920 120

590مستشفى تالة 2 115 75 590 1 700 340

240مستشفى فوسانة 760 40 240 600 120

900 17مستشفى ابن الجزار بالقیروان 1 570 350 10 550 1 570 7 000

230مستشفى حاجب العیون 1 055 40 230 880 135

280مستشفى حفوز 1 310 35 280 1 120 155

200مستشفى الوسالتیة 1 020 30 200 800 190

365مستشفى بوحجلة 765 35 365 560 170

200مستشفى نصر اهللا 865 35 200 710 120

220مستشفى السبیخة 800 30 220 650 120

170مستشفي الشبیكة 640 20 170 500 120
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170مستشفى العال 790 20 170 670 100

450مستشفى النفیضة 1 020 45 450 820 155

900 5 نوفمبر بمساكن7مستشفى  70 4 300 1 530

430مستشفى   الحبیب بیار القلعة الكبرى 850 30 430 700 120

130مستشفى سیدي بو علي 505 25 130 430 50

90مستشفى القلعة الصغرى 440 10 90 380 50

160مستشفى بوفیشة 495 35 160 360 100

000 5مستشفى قصر هالل 80 3 620 1 300

800 3مستشفى محمد بن  صالح بالمكنین 70 2 610 1 120

570مستشفى جمال 1 020 45 570 820 155

70مستشفى  البقالطة 465 15 70 400 50

310مستشفى طبلبة 750 30 310 600 120

75مستشفى زرمدین 515 15 75 450 50
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120مستشفى الوردانین 470 15 120 370 85

60مستشفى بوحجر 470 15 60 410 45

110مستشفى الساحلین 410 15 110 310 85

75مستشفى قصیبة المدیوني 435 10 75 380 45

310مستشفى السواسي 820 35 310 650 135

220مستشفى الشابة 700 30 220 550 120

730مستشفى الجم 1 780 55 730 1 350 375

200مستشفى شربان 630 30 200 500 100

100مستشفى أوالد شامخ 535 15 100 420 100

150مستشفى سیدى علوان 465 20 150 360 85

160مستشفى بومرداس 620 20 160 500 100

120مستشفى ملولش 425 15 120 310 100

180مستشفى قصور الساف 655 30 180 540 85
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100مستشفى هبیرة 580 25 100 470 85

000 4مستشفى المحرس 190 60 2 690 190 1 250

400 3مستشفى جبنیانة 60 2 210 1 130

200 3مستشفى قرقنة 50 1 850 1 300

350مستشفى بئر علي بن خلیفة 1 315 40 350 970 305

210مستشفى السخیرة 625 25 210 500 100

000 13مستشفى الحسین بوزیان بقفصة 230 8 660 4 110

800 3مستشفى المتلوى 90 1 490 2 220

70مستشفى بلخیر 560 20 70 420 120

170مستشفى السند 965 35 170 745 185

90مستشفى المضیلة 975 35 90 700 240

180مستشفى أم العرائس 1 715 60 180 1 300 355

200مستشفى الردیف 1 215 50 200 860 305
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150مستشفى  القطار 860 35 150 680 145

600 6مستشفى توزر 130 4 170 2 300

150مستشفى دقاش 980 45 150 750 185

35مستشفى حزوة 485 15 35 350 120

30مستشفى تمغزة 525 15 30 410 100

800 7مستشفى سیدى بوزید 170 4 230 3 400

330مستشفى الرقاب 1 300 35 330 1 130 135

150مستشفى منزل بوزیان 715 25 150 570 120

140مستشفى بن عون 745 30 140 570 145

140مستشفى المكناسي 990 35 140 800 155

200مستشفى مزونة 740 20 200 600 120

160مستشفى أوالد حفوز 735 20 160 580 135

180مستشفى جلمة 825 35 180 600 190
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250مستشفى بئر الحفي 670 35 250 500 135

مستشفى  الدكتور محمد بن ساسي بقاب
س

16 700 1 000 240 10 750 1 000 5 710

600مستشفى الحامة 1 245 55 600 1 000 190

430مستشفى مارث 1 055 55 430 810 190

160مستشفى مطماطة 825 30 160 605 190

210مستشفى وذرف 790 40 210 580 170

900 6مستشفى قبلي 150 4 610 2 140

500مستشفى دوز 1 360 60 500 1 130 170

130مستشفى الفوار 830 30 130 630 170

230مستشفى سوق األحد 815 45 230 620 150

000 8مستشفى   الحبیب بورقیبة بمدنین 785 150 4 850 785 3 000

000 13مستشفى  الصادق المقدم  بجربة 120 10 480 2 400

900 5مستشفى جرجیس 100 3 980 1 820
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800 3مستشفى بنقردان 495 90 2 010 495 1 700

290مستشفى میدون 620 25 290 500 95

140مستشفى بني خداش 675 25 140 550 100

115مستشفى سیدى مخلوف 585 25 115 460 100

500 7مستشفى  تطـاوین 920 120 5 430 920 1 950

170مستشفى غمراسن 875 30 170 710 135

150مستشفى رمادة 840 30 150 680 130

170مستشفى بنبلة 600 20 170 460 120

500 11مستشفى بن عروس 1 075 125 8 335 1 075 3 040

180مستشفى ماجل بلعباس 680 35 180 490 155

120مستشفى نبر 560 25 120 450 85

500 1المستشفى الجهوي بنفطة 50 1 050 400

700 2المستشفى الجهوي بطبرقة 70 2 180 450
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190المستشفى المحلي بالسرس 475 25 190 350 100

150المستشفى المحلي بالشراردة 440 20 150 350 70

90المستشفى المحلي بجومین 505 15 90 420 70

 البحث و الخدمات 
اإلستشفائیة الجامعیة

56 705 15 030145 99041 420409 33025512 315567 635

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

7 355 6605 5206 54025 22015544531 185

355 7المؤسسات الصحیة 6605 5206 54025 22015544531 185

500 6المركز الوطني  لنقل الدم 1 000 120 6 185 1 000 195

320مركز االسعاف الطبي االستعجالي 2 730 80 320 2 110 540

365المركز الوطني للحمایة من األشعة 10 10 355 10

المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال
األدویة  

1 500 275 5 1 500 250 20

395المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي 15 360 20

مركز المصورات بالرنین المغناطیسي
بتونس

1 420 20 940 460

700 11المركز الوطني لزرع النخاع العظمي 980 105 11 340 980 255
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500 8المخبر الـوطني لمراقبة األدویة 200 3 700 4 600

100المركز الوطني  للنهوض بزرع األعضاء 390 10 100 340 40

750مصحة طب وجراحة األسنان  بالمنستیر 545 25 750 500 20

المرصد الوطني لألمراض الجدیدة و
المستجدة

30 1 030 10 30 1 000 20

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

49 350 14 370140 47034 880384 11010011 870536 450

200 76078018 66015 1مؤسسات  البحث

200 18معهد  باستور 780 15 760 1 660

080 43المؤسسات الصحیة 8 900138 81034 180367 64010 950517 400

000 38مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس 3 200 850 24 910 3 200 12 240

200 23مستشفى البشیر حمزة لألطفال بتونس 450 15 350 7 400

800 29مستشفى  الحبیب  بورقیبة  بصفاقس 1 845 700 18 750 1 845 10 350

  معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقویم
األعضاء  بقصر  السعید

12 600 700 350 7 790 700 4 460

المعهد  الوطني  للتغذیة  والتكنولوجیا
الغذائیة  بتونس

6 200 110 4 630 1 460
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200 16مركز  التولید  وطب  الرضیع  تونس 1 140 370 10 330 1 140 5 500

معهد  الهادي  الرایس  ألمراض  العیون
بتونس

9 100 250 5 600 3 250

000 17معهد  صالح  عزیز  تونس 910 200 13 380 910 3 420

700 13المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب 1 000 300 9 250 1 000 4 150

200 15مستشفى  عزیزة  عثمانة 160 11 240 3 800

700 24مستشفى  الحبیب  ثامر 1 000 350 18 170 1 000 6 180

مستشفى  عبد  الرحمان  المامي
لألمراض  الرئویة

21 300 530 440 15 610 530 5 250

400 8مستشفى  الرازي  بمنوبة 4 400 270 7 940 190 4 400

000 47مستشفى  فطومة  بورقیبة  بالمنستیر 2 890 800 38 200 2 890 8 000

000 45مستشفى  شارل  نیكول 6 800 1 280 26 920 6 800 16 800

500 39مستشفى  الرابطة 5 825 870 27 850 5 825 10 780

100 42مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة 4 000 900 32 120 4 000 9 080

800 19مستشفى  المنجي  سلیم  بالمرسى 1 500 500 12 560 1 500 6 740
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200 45مستشفى  سهلول  بسوسة 800 35 300 9 100

800 2المركب  الصحي  بجبل  الوسط 4 500 100 1 900 800 4 500

مركز اإلصابات و الحروق البلیغة ببن
عروس

17 300 320 500 13 400 320 3 400

300 23مستشفى الطاهر صفر بالمهدیة 2 520 400 16 440 2 520 6 460

100 4مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 3 300700150100150

150دیوان  المیاه  المعدنیة 4 100 100 150 700 3 300

170 2مؤسسات  أخرى 2 170560140700

الوكالة  الوطنیة  للرقابة  الصحیة
والبیئـّیة  للمنتجات

700 2 170 140 560 2 170

370 25القیادة و المساندة  17 815306 7652 9007901253 055

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

3 820 1 435302 0401 2503451251 405

490 2مؤسسات التعلیم العالي 1 1901 085455215455

المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة ب
تونس

100 430 40 100 190 200

المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة با
لمنستیر

100 365 25 100 150 190

المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة ب
صفاقس

50 540 40 50 220 280
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المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسو
سة

60 390 30 60 180 180

50المعهد العالي  لعلوم التمریض بتونس 160 25 50 75 60

20المعهد العالي لعلوم التمریض بالكاف 150 10 20 60 80

40المعهد العالي لعلوم التمریض بسوسة 200 20 40 80 100

20المعهد العالي لعلوم التمریض بصفاقس 170 20 20 80 70

15المعهد العالي لعلوم التمریض بقابس 85 5 15 50 30

330 1مؤسسات التكوین 2459559513095

20المعهد الوطنى  للصحة العمومیة 325 15 20 240 70

  معهد التكوین  المستمر ألعوان الصحة
بالمنستیر

60 95 15 60 60 20

المركز الوطني للتكوین البیداغوجي
إلطارات الصحة العمومیة

15 180 15 15 115 50

45مدرسة علوم التمریض بتونس 5 25 15

100مدرسة علوم التمریض بمنزل بورقیبة 5 85 10

70مدرسة علوم التمریض بنابل 5 55 10
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35مدرسة علوم التمریض بجندوبة 5 25 5

50مدرسة علوم التمریض بباجة 5 40 5

20مدرسة علوم التمریض بالكاف 5 10 5

35مدرسة علوم التمریض بسلیانة 5 25 5

35مدرسة علوم التمریض بالقصرین 5 25 5

45مدرسة علوم التمریض بالقیروان 5 35 5

25مدرسة علوم التمریض بالمهدیة 5 15 5

50مدرسة علوم التمریض بقفصة 5 40 5

25مدرسة علوم التمریض بتوزر 5 15 5

35مدرسة علوم التمریض بسیدى بوزید 5 25 5

30مدرسة علوم التمریض بقابس 5 20 5

70مدرسة علوم التمریض بقبلي 5 60 5

30مدرسة علوم التمریض بمدنین 5 20 5
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30مدرسة علوم التمریض  بتطاوین 5 20 5

30700125855المؤسسات الصحیة

مركز الدراسات الفنیة والصیانة البیولوجیة
الطبیة واإلستشفائیة

855 125 700 30

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

21 550 16 3804 7251 6504451 650

300 9المؤسسات الصحیة 6 0003 300700700

الهیئة الوطنیة للسالمة الصحیة للمنتجات
الغذائیة

700 9 300 700 3 300 6 000

505 2مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 1 77067560

الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال
الصحي

2 505 60 675 1 770

745 9مؤسسات  أخرى 8 610750950385950

  مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة
العمومیة

950 9 745 385 950 750 8 610

625 283الجمـــلة العامة 88025239405188 225624 5057 37517 115881 025



تحویالت الدولة للمؤسسات العمومیة بعنوان نفقات ذات صبغة تنمویة

نظـام أمـد

إعتمادات الدفع

375

المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

974 25الرعایة الصحیة األساسیة  25 974 1

800 24تشجیعات مباشرة 24 800

174 1الدیوان الوطني لإلسرة و العمران البشري 1 174

240 2البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  2 240 3

90تشجیعات مباشرة 90

Organisme

450الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة و البیئیة للمنتوجات 450



المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

700 1دیوان المیاه المعدنیة 1 700

300 5القیادة و المساندة  5 300 9

600 2تشجیعات مباشرة 2 600

700مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة 700

450الهیئة الوطنیة لإلعتماد في المجال الصحي 450

550 1الهیئة الوطنیة للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة 1 550

514 33الجمـــلة العامة 33514
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