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 :الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مهمة استراتيجية -1
 

 

في  0202مشروع ميزانية مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري حسب األداء لسنة  يأتي

مباشرة على االقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية ل تحديات عميقة ستكون لها تداعيات ظ

والتوازنات العامة نتيجة األزمة االقتصادية والمالية العالمية الناجمة عن انتشار وباء فيروس 

ذ في تجسيد االنتقال الفعلي والفعال في تحديد وتنفي كورونا المستجد، بالرغم من استمرار الوزارة

 المساواة بين الجنسين.ز على تحقيق األهداف المرسومة وكالسياسات العمومية التي ترت

ي ــمواصلة نفس التمش 0202إلى  0202 الفترة الممتدة من ن المنتظر أن يتواصل خاللــوم 

(، 0222-0202) ي إطار المخطط الخماسي المنتهيـــسياسة التنمية المبرمجة ف يــــالمعتمد ف

المخطط الخماسي ي إعداد ـــالمتواصلة واالنطالق فن خالل اإلسراع في تنفيذ المشاريع ـــم

 التركيز بالخصوص على المجاالت التالية: مزيد . وسيتم0202-0202

 :استدامة نمو اإلنتاج وتواصل نسقه 

خلق وفي تحسين معدالت النمو والتصدير تطوير أداء القطاع الفالحي لتحقيق األهداف الوطنية  -

 .للحد من البطالة خاصة لدى الشبابالمزيد من فرص العمل بالمناطق الريفية 

بهدف تطوير قطاعات اإلنتاج وجعلها  تاج واإلنتاجية لمختلف المنتوجاتزيادة مستويات االن -

تعتمد على منظومات قادرة على المنافسة وذات قيمة مضافة مرتفعة، وذلك بمزيد التركيز على 

أساليب وتقنيات إنتاج حديثة مواكبة لنتائج البحوث ومستثمرة للمعرفة بما يُسهم في بلوغ األهداف 

 المواد الغذائية األساسية. الوطنية وخاصة تحقيق االكتفاء الذاتي المستديم من

مواصلة تنفيذ االستراتيجيات القطاعية الخاصة بمختلف قطاعات اإلنتاج باالعتماد على نتائج  -

مختلف الدراسات المنجزة أو في طور االنجاز على غرار قطاع تربية الماشية وقطاع الزيتون 

 وقطاعات الحبوب واألعالف وقطاع الفالحة البيولوجيّة.

حكام سير مختلف المواسم الفالحية ومزيد التنسيق مع الوزارات المعنية في مجال متابعة مزيد إ -

 المنظومات الفالحية على مستوى مختلف الحلقات من اإلنتاج والتحويل والتسويق. 

 للحد من عامل المعاومة وتذبذب إنتاجمناخية بالنسبة للفالحة المطرية التأقلم مع المتغيرات ال -

ف التطبيقية إليجاد األصنالبعلية من خالل تأهيل المستغالت الفالحية ودعم البحوث ا الزراعات

 خصوصيات الجهات الطبيعية للبالد.و تتالءموالتقنيات التي 

 على الموارد الطبيعية المحدودة. صفة عامة دون إنهاك األرض للحفاظتكثيف اإلنتاج ب -
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  تخدام المستدام للموارد الطبيعيةاالس: 

مواصلة تجسيم البرامج والمشاريع المدرجة ضمن  0200و 0202 سنتيلمنتظر أن تشهد من ا -

االستراتيجيات القطاعية حيث ينتظر استكمال السدود الكبرى والسدود الجبلية المبرمجة في الخطة 

 العشرية الثانية لتعبئة الموارد المائية وتغذية المائدة المائية. 

التهيئة والتنمية المندمجة الترابية التي تهدف إلى التصرف المندمج في مواصلة تنفيذ مخططات  -

الموارد الطبيعية وتنمية المجال الفالحي المحلي وتحسين ظروف العيش باإلضافة إلى تركيز 

المشاريع المدرة للدخل وتوفير فرص الشغل باألرياف وخاصة المناطق األكثر فقرا والتي تشكو 

عية. ومن المنتظر أن يتم انتهاج مقاربة تشاركية عند إعداد مخططات التنمية نقصا في الموارد الطبي

 للمتساكنين المحليين.  تأخذ بعين االعتبار الحاجيات الحقيقية

وفي قطاع الغابات، سيتواصل تنفيذ مختلف عناصر مشروع التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق  -

 إضافة إلى تدخالت البرنامج الوطني. لياألقل نموا بتونس والممول من طرف البنك الدو

مواصلة برنامج تعصير وتهيئة المناطق السقوية العمومية للتقليص في نسبة ضياع المياه وإحداث  -

مناطق سقوية جديدة ومواصلة تنفيذ استراتيجية لتثمين المناطق السقوية في إطار نظرة شاملة تأخذ 

اج بالمناطق السقوية العمومية بمختلف حلقاتها بعين االعتبار حاجيات تطوير منظومات اإلنت

 وتحسين حوكمة الموارد المائية والمحافظة عليها.

مواصلة العمل للنهوض بالمجامع المائية من خالل تنفيذ عدد من المشاريع تهتم خاصة بالدعم  -

 المؤسساتي وبإعداد التشخيص التشاركي من أجل تحسين أداء هذه المجامع. 

للثروة البحرية فسيتم دعم إجراءات الحماية من مخاطر الصيد الجائر وتشجيع اإلقبال  أما بالنسبة -

على الصيد في أعالي البحار ومواصلة دعم البنية األساسية المينائية والرفع من مستوى إسداء 

 الخدمات.

  والنهوض بالتمويل والتأمين والهياكل المهنية االستثماردفع. 

حسين ت الفالحية بالجهات الداخلية من خالل الرفع في نسق انجاز المشاريعمزيد تدعيم التنمية  -

نسق االستثمار الفالحي الخاص من خالل مزيد تكثيف الجهود لمساندة المستثمرين وتذليل 

 المصاعب التي تعترضهم.

الحرص على توجيه االمتيازات لتطوير القطاعات االستراتيجية ومنظومات اإلنتاج والنهوض  -

 مناطق الفالحية ذات األولوية والرفع من القدرة التشغيلية.بال

 تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لجبر األضرار وتوسيع تغطيته الحالية. -
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 تخفيف كلفة التأمين الستقطاب أكبر عدد من الفالحين. -

 ي.حتنفيذ استراتيجية النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني وبمؤسساته في القطاع الفال -

 .ترشيد حوكمة القطاع الفالحي -

 االنطالق الفعلي في برنامج إعادة تكوين القطيع. -

برامج اإلصالحات الهيكلية من خالل تفعيل نتائج الدراسات التي أعدت في الغرض مواصلة  -

خاصة بالنسبة لقطاعي الغابات والصيد البحري واستكمال وتفعيل دراسة مشاريع إعادة الهيكلة 

تنفيذ الدراسة االستراتيجية في قطاع الفالحة  سسات األخرى. كما سيتم العمل علىالمؤ لعدد من

 لخط.اوالموارد المائية والصيد البحري لتطوير اإلدارة اإللكترونية وتركيز الخدمات التفاعلية على 

بما يمكن  ني.اوالصيد البحري والقيام بعملية العد الفعلي الميد مواصلة إنجاز التعداد العام للفالحة -

 من تحيين وتدقيق المعطيات حول القطاع.

العمل في مجال إعادة توظيف الضيعات الدولية الفالحية المسترجعة على تنفيذ إجراءات  مواصلة -

التعاون مع ب اإلسناد لبعث شركات إحياء وتنمية فالحية ولفائدة المقاسم الفالحية ومتابعة تنفيذها

 .ن العقاريةوزارة أمالك الدولة والشؤو

تنفيذ عدد من المشاريع قصد تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب وتهيئة  مواصلة -

ذلك و وتحسين المسالك الفالحية ومساعدة الفالحين الصغار والمرأة على خلق أنشطة مدرة للدخل

 .تحسين ظروف العيش بالمناطق الريفيةفي إطار 

لتوالي، اويتّم على ضوء اإلصالحات الكبرى التي تشهدها المالية العمومية، وللسنة الثانية على 

 تقديم المشروع السنوي للقدرة على األداء لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري حسب

سواء  ةمحوري مكانةرص بين المرأة والرجل التي تحتل المساواة وتكافؤ الف على المبنية المقاربة

في بلورة مقتضيات التنمية الشاملة أو من خالل المتطلبات االقتصادية الموجهة إلى ضرورة تعبئة 

والتقدم وذلك استنادا إلى  للرفاهية الجديدة المسارات تعزيز في النساء والرجال إمكانيات مجمل

هدافا تتعلق بمأسسة الذي تضمن أ 0222لسنة  22من القانون األساسي للميزانية عدد  21الفصل 

 المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين االقتصادي للنساء. 

وإلدراج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في ميزانية الوزارة بصفة تدريجية، تّم 

 ثالث برامج عملياتية وهي: اختيار

 برنامج الصيد البحري وتربية األحياء المائية

 برنامج المياه 

 الغابات وتهيئة األراضي الفالحية.برنامج 
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 : الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مهمةتقديم برامج  -2
 

الفالحة  مهمةاعتمادا على منهجية التصرف في الميزانية حسب األهداف تّم ضبط برامج 

 خمس برامج عملياتية وبرنامج مساندة كما يلي: ضمنوالموارد المائية والصيد البحري 

 

 اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية والغذائية 

 الصيد البحري وتربية األحياء المائية 

 المياه 

 الغابات وتهيئة األراضي الفالحية 

 التعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد الفالحي 

 القيادة والمساندة. 
 

برنامجا  242( برامج و2ستة ) 0202بحري لسنة تتضمن مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد ال

ويساهم في  االستراتيجيةمؤشر قيس أداء لألهداف  01هدفا استراتيجيا و 24نشاطا و 40فرعيا و

  فاعال عموميا. 22تحقيقها 

 

 :لي كما هو مبين بالهيكلة التاليةتتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التا
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فرعي .برنامج   2
اإلنتاج :  هوي
والجود   الفالحي

والسالمة  الصحية 
 الفالحيةللمنتجا  

وال  ائية 

 برنامج فرعي  1
الصيد :   هوي

البحري تربية 
ا حيا  المائية 

مرك ي

اإلنتاج الفالحي : 1 
والجود  والسالمة  
الصحية للمنتجا  
الفالحية وال  ائية

الصيد : 2 
البحري       
وتربية ا حيا   

المائية

ة ال ابا  وتهي :   المي      ا :    
ا را ي الفالحية

التعليم العالي :    
والبح  والتكوين  
واإلر اد الفالحي

القياد  :     
والمساند 

برنامج فرعي  
 التعليم:   .1مرك ي 
 بح الو العالي

الفالحي

:   .2برنامج مرك ي 
تهي ة وحماية 
ا را ي الفالحية

 برنامج فرعي مرك ي
ال ابا  :   .1

والمراعي

: برنامج فرعي مرك ي 
والجود   الفالحياإلنتاج 

ا  والسالمة  الصحية للمنتج
وال  ائية الفالحية

: برنامج فرعي مرك ي
الصيد البحري تربية 

ا حيا  المائية

برنامج فرعي   2
الميا :   هوي

 برنامج فرعي مرك ي
السدود :    .2

وا   ا  المائية 
الكبر  والموارد 

المائية

برنامج فرعي   2
القياد    هوي

والمساند  

برنامج فرعي 
:   .1مرك ي 

الهندسة الريفية  
واست ال  الميا 

برنامج فرعي 
:    .1مرك ي 

القياد 

برنامج فرعي   2
ال ابا  :   هوي

وتهي ة ا را ي 
الفالحية

برنامج فرعي 
:   .2مرك ي 

التكوين واإلر اد 
الفالحي الفالحي

:   .2برنامج فرعي 
المساند 

برنامج فرعي   2
اإلر اد :   هوي

  الفالحي
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اف وأهدة وأنشط برامج فرعيةعملية التنزيل العملياتي للبرامج على تحديد أسفرت وقد 

 لكل برنامج كما هو مبيّن في الجدول التالي: استراتيجية ومؤشرات قيس أداء 

 
 

 ا دا  وأنشطة البرامج إطار حو   دو 
 

 البرامج

 

البرامج عدد 

 الفرعية

عدد 

 ا نشطة

عدد ا هداف 

 االستراتيجية

عدد 

مؤ را  

 قيس أدا  

:اإلنتاج الفالحي 1البرنامج 

والجود  والسالمة الصحية 

 للمنتجا  الفالحية وال  ائية

 

 

2  11 2   

: الصيد البحري 2البرنامج 

 وتربية ا حيا  المائية

 

1  7 2   

 : الميا  البرنامج 
 

22 

 

 

8     

: ال ابا  وتهي ة  البرنامج 

 ا را ي الفالحية

 

22   2 2 

: التعليم العالي  البرنامج 

والبح  والتكوين واإلر اد 

 الفالحي

 

22 7 2   

 : القياد  والمساند 9البرنامج 
 

22 2     

 المجموع
 

1    2 1  28 
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 (1212-212 ) النفقا  متوسط المد  اطار - 
 

 ومصادر التمويل برمجة نفقا  المهمة على المد  المتوسط حسب البرامج 1- 
 

 ألف دينار الوحد :                       

 

 البيان
مصادر 

 التمويل

 تقديرا   تقديرا   إنجازا 

2017 2018 2019 2 020 2021 2022 2023 

برنامج 

اإلنتاج 

الفالحي 

والجود  

والسالمة 

الصحية 

للمنتجا  

الفالحية 

 وال  ائية

موارد 

 الدولة
234 517 247 460 291 403 324 148 364 220 382 432 393 071 

على 

الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

7 401 7 362 8 096 8 831 4 958 5 206 5 351 

مجموع 

نفقا  

  1البرنامج 

241 918 254 822 299 499 332 979 369 178 387 638 398 422 

برنامج 

الصيد 

البحري 

وتربية 

ا حيا  

 المائية

موارد 

 الدولة
68 078 93 219 94 538 103 297 127 495 133 870 137 594 

مجموع 

نفقا  

  2البرنامج 

68 078 93 219 94 538 103 297 127 495 133 870 137 594 

برنامج 

 الميا 

موارد 

 الدولة
351 811 377 868 388 607 550 967 517 347 543 214 558 328 

على 

الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

8 715 10 075 10 294 12 004 12 067 12 670 13 023 

مجموع 

نفقا  

   البرنامج 

360 526 387 943 398 901 562 971 529 414 555 884 571 351 

برنامج 

ال ابا  

وتهي ة 

ا را ي 

 الفالحية

موارد 

 الدولة
290 595 277 526 303 147 329 688 348 626 366 057 376 242 

على 

الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

7 217 7 240 7 380 9 916 10 013 10 514 10 806 

مجموع 

نفقا  

   البرنامج 

297 812 284 766 310 527 339 604 358 639 376 571 387 048 

برنامج 

التعليم 

العالي 

والبح  

والتكوين 

واإلر اد 

 الفالحي

موارد 

 الدولة
158 199 154 493 165 405 195 331 212 743 223 380 229 595 

على 

الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

8 728 9 226 9 172 9 833 14 183 14 892 15 306 

مجموع 

نفقا  

  البرنامج 

166 927 163 719 174 577 205 164 226 926 238 272 244 901 
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برنامج 

القياد  

 والمساند 

موارد 

 الدولة
251 995 250 182 284 325 223 459 209 569 220 047 226 170 

على 

الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

26 308 23 561 25 981 25 826 24 512 25 738 26 454 

مجموع 

نفقا  

   البرنامج 

278 303 273 743 310 306 249 285 234 081 245 785 252 624 

مهمة 

الفالحة 

والوارد 

المائية 

والصيد 

 البحري

موارد 

 الدولة
1 355 194 1 400 748 1 527 425 1 726 890 1 780 000 1 869 000 1 921 000 

على 

الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

58 369 57 464 60 923 66 410 65 733 69 020 70 940 

مجموع 

نفقا  

 المهمة

1 413 563 1 458 212 1 588 348 1 793 300 1 845 733 1 938 020 1 991 940 

 

 وتشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة. موارد الدولة:

 اإلدارية وغير اإلدارية. الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية وتشمل: الموارد ال اتية للمؤسسا  العمومية

 

 

 ومصادر التمويل نفقا  المهمة على المد  المتوسط حسب ا قسام رمجةب 2- 

 
 

 ألف دينار الوحد :                        

 

 البيان
مصادر 

 التمويل

 تقديرا  ق م إنجازا 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

نفقا  

 التأ ير

موارد 

 الدولة
534 126 520 769 555 403 638 159 678 300 712 215 732 031 

على الموارد 

الذاتية 

 للمؤسسات

11 535 12 183 12 441 14232,0 14 132 14 839 15 251 

مجموع 

 القسم
545 661 532 952 567 844 652 391 692 432 727 054 747 282 

نفقا  

 التسيير

موارد 

 الدولة
46 403 44 144 36 618 33 692 35 200 36 960 37 988 

على الموارد 

الذاتية 

 للمؤسسات

46 086 44 215 47 313 50 577 49 868 52 361 53 818 

مجموع 

 القسم
92 489 88 359 83 931 84 269 85 068 89 321 91 806 
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نفقا  

 التدخال 

موارد 

 الدولة
294 842 378 861 452 407 456 503 485 600 509 880 524 066 

على الموارد 

الذاتية 

 للمؤسسات

748 1 066 1 169 1 601 1 733 1 820 1 870 

مجموع 

 القسم
295 590 379 927 453 576 458 104 487 333 511 700 525 936 

نفقا  

 اإلستثمار

موارد 

 الدولة
479 823 456 974 482 997 514 536 496 900 521 745 536 262 

مجموع 

 القسم
479 823 456 974 482 997 514 536 496 900 521 745 536 262 

نفقا  

العمليا  

 المالية

موارد 

 الدولة
      84 000 84 000 88 200 90 654 

مجموع 

 القسم
   84 000 84 000 88 200 90 654 

مجموع 

نفقا  

 المهمة

موارد 

 الدولة
1 355 194 1 400 748 1 527 425 1 726 890 1 780 000 1 869 000 1 921 001 

على الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

58 369 57 464 60 923 66 410 65 733 69 020 70 939 

مجموع 

 ا قسام
1 413 563 1 458 212 1 588 348 1 793 300 1 845 733 1 938 020 1 991 940 

 
 

 وتشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة. موارد الدولة:

 اإلدارية وغير اإلدارية. الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية وتشمل: للمؤسسا  العموميةالموارد ال اتية 

 

 

 :2121لسنة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري توزيع نفقا  مهمة  - 

 

 :ومصادر التمويل ا قسامو البرامج حسب 2121لسنة مهمة التوزيع نفقا   -1- 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:
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  : مهمة الفالحة و الموارد المائیة و الصید البحري12المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة الفالحة و الموارد المائیة و الصید البحري 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

  : اإلنتاج الفالحي1البرنامج  
 والجودة والسالمة الصحیة
للمنتجات الفالحیة والغذائیة

75 486 000

628 000

1 820 000

3 580 000750 000

29 935 000

227 430 00028 829 000

720 000

75 486 0001 820 000257 365 000364 220 000

333 565 000

720 000

29 935 000

4 958 000

29 549 000

29 549 000 000 115 000258 114 76مجموع البرنامج 5 400 000369 178 000
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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

  : الصید البحرى2البرنامج  
وتربیة األحیاء المائیة

7 410 000680 000

9 335 000

77 670 00032 400 000

7 410 000680 00087 005 000127 495 000

118 160 000

9 335 000

32 400 000

32 400 000 000 005 00087 410 7مجموع البرنامج 680 000127 495 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : المیاه3البرنامج  

60 026 000

4 628 000

1 360 000

7 040 000399 000

5 000 000

106 225 000176 027 000

84 709 000

84 000 000

60 026 0001 360 000111 225 000517 347 000

427 638 000

89 709 000

12 067 000

260 736 00084 000 000

260 736 000 000 000 84مجموع البرنامج 64 654 000111 624 000 8 400 000529 414 000
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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

  : الغابات وتهیئة4البرنامج  
األراضي الفالحیة

213 545 000

5 375 000

950 000

4 447 000191 000

2 990 000121 421 000

9 720 000

213 545 000950 0002 990 000348 626 000

338 906 000

9 720 000

10 013 000

131 141 000

131 141 000 000 181 0003 920 218مجموع البرنامج 5 397 000358 639 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : التعلیم العالي5البرنامج  
والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي

181 153 000

3 501 000

11 460 000

10 511 000171 000

9 730 000

1 905 0008 495 000

181 153 00011 460 00011 635 000212 743 000

203 013 000

9 730 000

14 183 000

8 495 000

8 495 000 000 806 00011 654 184مجموع البرنامج 21 971 000226 926 000
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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 والمساندة9البرنامج  

140 680 00018 930 000

24 290 000222 000

15 380 00024 684 000

9 895 000

140 680 00018 930 00015 380 000209 569 000

199 674 000

9 895 000

24 512 000

34 579 000

34 579 000 000 602 00015 680 140مجموع البرنامج 43 220 000234 081 000

84 000 000 496 900 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

678 300 000

14 132 000

35 200 000

49 868 0001 733 000

49 000 000

5 000 000

431 600 000391 856 000

105 044 000

84 000 000

678 300 00035 200 000485 600 0001 780 000 000

1 620 956 000

110 044 000

49 000 000

65 733 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

692 432 00085 068 000487 333 0001 845 733 000

496 900 00084 000 000
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  توزيع االعتمادا  حسب البرامج :2عدد بياني رسم 

  

 

 
 

 

 

حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر  2121اعتمادا  التعهد للمهمة لسنة  تتوزعو

 التمويل كما يلي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ن     إلن  ج      ي       ة 
                    ل ن         

أ 364220   غذ    

  ن                
         أل   ء       

أ 127495

  ن         ه
أ 517347

    ن      غ          
 أل  ضي        

أ 348626

ي   ن       عل م   ع  
     ث        ن 
  إل ش        ي

أ 212743

  ن          ة       ن ة
أ 209569



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:
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  : مهمة الفالحة و الموارد المائیة و الصید البحري12المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة الفالحة و الموارد المائیة و الصید البحري 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

  : اإلنتاج الفالحي1البرنامج  
 والجودة والسالمة الصحیة
للمنتجات الفالحیة والغذائیة

75 486 000

628 000

1 820 000

3 580 000750 000

29 935 000

227 430 00035 114 000

10 203 000

75 486 0001 820 000257 365 000379 988 000

339 850 000

10 203 000

29 935 000

4 958 000

45 317 000

45 317 000 000 115 000258 114 76مجموع البرنامج 5 400 000384 946 000
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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

  : الصید البحرى2البرنامج  
وتربیة األحیاء المائیة

7 410 000680 000

9 335 000

77 670 00080 111 000

7 410 000680 00087 005 000175 206 000

165 871 000

9 335 000

80 111 000

80 111 000 000 005 00087 410 7مجموع البرنامج 680 000175 206 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : المیاه3البرنامج  

60 026 000

4 628 000

1 360 000

7 040 000399 000

5 000 000

106 225 000536 514 000

820 477 000

84 000 000

60 026 0001 360 000111 225 0001 613 602 000

788 125 000

825 477 000

12 067 000

1 356 991 00084 000 000

1 356 991 000 000 000 84مجموع البرنامج 64 654 000111 624 000 8 400 0001 625 669 000
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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

  : الغابات وتهیئة4البرنامج  
األراضي الفالحیة

213 545 000

5 375 000

950 000

4 447 000191 000

2 990 000133 270 000

105 594 000

213 545 000950 0002 990 000456 349 000

350 755 000

105 594 000

10 013 000

238 864 000

238 864 000 000 181 0003 920 218مجموع البرنامج 5 397 000466 362 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : التعلیم العالي5البرنامج  
والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي

181 153 000

3 501 000

11 460 000

10 511 000171 000

9 730 000

1 905 00016 150 000

181 153 00011 460 00011 635 000220 398 000

210 668 000

9 730 000

14 183 000

16 150 000

16 150 000 000 806 00011 654 184مجموع البرنامج 21 971 000234 581 000
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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 والمساندة9البرنامج  

140 680 00018 930 000

24 290 000222 000

15 380 00043 428 000

80 419 000

140 680 00018 930 00015 380 000298 837 000

218 418 000

80 419 000

24 512 000

123 847 000

123 847 000 000 602 00015 680 140مجموع البرنامج 43 220 000323 349 000

84 000 000 1 861 280 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

678 300 000

14 132 000

35 200 000

49 868 0001 733 000

49 000 000

5 000 000

431 600 000844 587 000

1 016 693 000

84 000 000

678 300 00035 200 000485 600 0003 144 380 000

2 073 687 000

1 021 693 000

49 000 000

65 733 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

692 432 00085 068 000487 333 0003 210 113 000

1 861 280 00084 000 000



النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنة

نظـام أمـد

2021

19

 أد1926207 أد دفعا مقابل 1008000 أد تعهدا و 2372380 ما قدره 2021تبلغ النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنـة  
  و تتوزع كما یلي2020 أد دفعا سنة 998537تعهدا و   

% التطور تقدیرات النفقات ق م البرامج

بحساب األلف دینار

الدفعالدفعالدفعالدفع التعهد التعهد التعهد التعهد

20202021

9.52 9.52 20 183 20 183 232 300 232 300 212 117 212 117  اإلنتاج الفالحي والجودة
 والسالمة الصحیة
 للمنتجات الفالحیة

والغذائیة

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

50 14623 38245 31729 549-4 8296 167-9.6326.37

261 849 354 15مجموع البرنامج 262 263277 617 235 49926 3505.8511.19

44.01 44.01 23 500 23 500 76 900 76 900 53 400 53 400  الصید البحرى وتربیة
األحیاء المائیة

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

88 68533 37080 11132 400-8 574-970-9.67-2.91

109 300 926 14مجموع البرنامج 142 085157 011 86 77022 53010.5025.97

-12.37 -12.37 -15 684 -15 684 111 085 111 085 126 769 126 769 نفقات التدخالتالمیاه

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

912 010

84 000

284 754

84 00084 000

1 356 991260 736

84 000

444 981-24 01848.79-8.43
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455 821 297 429مجموع البرنامج 1 122 7791 552 076 495 523-39 70238.24-8.01

-24.24 -24.24 -800 -800 2 500 2 500 3 300 3 300  الغابات وتهیئة األراضي
الفالحیة

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

248 202122 511238 864131 141-9 3388 630-3.767.04

133 641 138 10-مجموع البرنامج 251 502241 364 125 8117 830-4.036.22

1 015 1 015 1 015 1 015  التعلیم العالي والبحث
 والتكوین واإلرشاد

الفالحي

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

19 9079 82116 1508 495-3 757-1 326-18.87-13.50

9 510 757 3-مجموع البرنامج 20 92217 165 10 836-1 326-17.96-12.24

-2.94 -2.94 -100 -100 3 300 3 300 3 400 3 400 نفقات التدخالتالقیادة والمساندة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

123 25640 698123 84734 579591-6 1190.48-15.04

37 879 491مجموع البرنامج 126 656127 147 44 098-6 2190.39-14.10

446 173 1 008 000

001 400الجمـلة العامـة

1 442 206

84 000

400 001

514 536

84 00084 000

1 861 280

427 100427 100

496 900

84 000

27 099

419 074

27 099

-17 636

1 926 207998 5372 372 3809 463

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

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

مجموع البرامج

20202021

6.77

29.06

6.77

-3.43

23.160.95
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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

اإلنتاج الفالحي والجودة
والسالمة الصحیة للمنتجات

الفالحیة والغذائیة

22 800 21 1186281 5803 5801027504 958

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

545 2350025322253

545مؤسسات التنمیة الفالحیة 2350025322253

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

22 255 21 0956281 0803 327807504 705

255 22مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 21 0956281 0803 327807504 705
800 1الشركة الوطنیة  لحمایة  النباتات 1 392 45 1 127 628 1 392

400دیوان  تربیة  الماشیة  وتوفیر  المرعى 16 463 80 400 1 080 15 303
المؤسسة  الوطنیة  لتحسین  وتجوید

الخیل
2 505 4 400 705 1 800 4 400

الصید البحرى وتربیة األحیاء
المائیة

مؤسسات  إدارة  عامة
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المعهد  القومي  للمواصفات  والملكیة

الصناعیة

مؤسسات  البحث

القطب التكنولوجي بالجنوب

معهد  المناطق  القاحلة

186المیاه 284 6281407 0401839912 067

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

186 284 6281407 0401839912 067

186مؤسسات التنمیة الفالحیة 284 6281407 0401839912 067

الغابات وتهیئة األراضي
الفالحیة

15 692 15 0375 3754804 44717519110 013

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

5 0002 917467 963

963 917467 0002 5مؤسسات التنمیة الفالحیة

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

15 692 15 0373754801 5301751452 050

692 15مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 15 0373754801 5301751452 050
880 1الوكالة  العقاریة  للفالحة 5 742 145 1 360 375 5 742

  دیوان  تنمیة  الغابات  والمراعي
بالشمال  الغربي

170 9 950 175 170 480 9 295

 التعلیم العالي والبحث
والتكوین واإلرشاد الفالحي

29 366 17 3453 50111 46010 51156117114 183
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 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

14 259 3 44317510 3409 2764769 451

280 4مؤسسات البحث 1 0453 1651 644701 644

414 5مؤسسات التعلیم العالي 1 2773 8101 8513271 851

565 4مؤسسات التكوین 1 1211753 3655 781795 956

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

15 107 13 9023 3261 1201 235851714 732

107 15مؤسسات  البحث 13 9021 1203708591461
542القطب التكنولوجي بالجنوب 90 452

461معهد  المناطق  القاحلة 14 565 91 85 370 1 030 13 450

271 326865804 3مؤسسات  التنمیة    الفالحیة
271 4المعهد الوطني للزراعات الكبرى 80 865 3 326

096 25القیادة والمساندة 10 28213 99524 29081922224 512

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

14 536 82212 89523 91281923 912

74مؤسسات النهوض بالقطاعات 963121

462 14مؤسسات التنمیة الفالحیة 81312 83223 91181723 911

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

10 560 9 4601 100378222600

560 10مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 9 4601 100378222600
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600وكالة  النهوض  باإلستثمارات  الفالحیة 10 560 222 378 1 100 9 460

140 93الجمـــلة العامة 638101413227 65549 8681 6751 73365 733
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 الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مهمةأعوان  -2

 

ويشمل العدد الجملي لألعوان المرخص  0202عونا إلى موفّى سنة  28783يبلغ عدد أعوان المهمة 

فيهم بالمهمة بمصالحها المركزية والجهوية وباعتبار أعضاء الديوان وبالمؤسسات العمومية الملحقة 

ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة باإلضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة 

 ى النحو التالي:المحاسبة العمومية ويتوزعون حسب البرامج عل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيان

أعوان اإلدارات 

المركزية 

والجهوية

أعوان 

المؤسسات 

العمومية 

الخاضعة لمجلة 

المحاسبة 

العمومية

المجموع 1

أعوان 

المؤسسات 

العمومية غير 

الخاضعة لمجلة 

المحاسبة 

العمومية

المجموع 2

البرنامج 1: اإلنتاج الفالحي  

والجودة والسالمة الصحية للمنتجات 

الفالحية والغذائية

1 6721 6727992 471

البرنامج 2: الصيد البحري وتربية 

األحياء المائية
284284284

649 6492 4741752 2البرنامج 3: المياه

البرنامج 4: الغابات وتهيئة األراضي 

الفالحية
10 53011710 64761811 265

البرنامج 5: التعليم العالي والبحث 

والتكوين واإلرشاد الفالحي
5 6515 6515796 230

724 4852395 4855 5البرنامج 9: القيادة والمساندة

623 23528 3882 09629226 26المجموع الجزئي

160160160في حالة إلحاق

783 23528 5482 25629226 26المجموع العام
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 :2121 لسنة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مهمةالتحليل اإل مالي لنفقا   -7

الفالحة والمـوارد المـائية والصيـد البحـري على موارد الدولة  بمهمةالـــدفع  اعتماداتضبطت 

أي د(  أ 2 602 122) 0202د مقارنة بقانون المالية لسنة  أ 000 780 1في حدود  0202لسنــة 

 موزعة كما يلي:( % 2,2بنسبة تطور )

  أ.د 261 222 :    نفقات التأجير 

  أ.د 22 022:            نفقات التسيير 

  أ.د 412 222:    نفقات التدخالت 

 أ.د 422 222:          نفقات اإلستثمار 

  أ.د 14 222 : نفقات العمليات المالية 

 

 بحساب ألف دينار          

 
 

 

 

 

            األقسام

البرامج

البرنامج عدد 

01: اإلنتاج 

الفالحي والجودة 

والسالمة الصحية 

للمنتجات الفالحية 

والغذائية

75 4861 820257 36529 549364 22020,5%

البرنامج عدد 

02: الصيد 

البحري وتربية 

األحياء المائية

7 41068087 00532 400127 4957,2%

البرنامج عدد 03 

: المياه
60 0261 360111 225260 73684 000517 34729,1%

البرنامج عدد 

04: الغابات 

وتهيئة األراضي 

الفالحية

213 5459502 990131 141348 62619,6%

البرنامج عدد 5 : 

التعليم العالي 

والبحث والتكوين 

واإلرشاد الفالحي

181 15311 46011 6358 495212 74312,0%

البرنامج عدد 9 : 

القيادة والمساندة
140 68018 93015 38034 579209 56911,8%

%000100,0 780 0001 90084 600496 200485 30035 678المجموع

نسبة األقسام 

مقارنة بميزانية 

الوزارة

38,1%2,0%27,3%27,9%4,7%

نسبة ميزانية 

البرامج مقارنة 

بميزانية المهمة

نفقات اإلستثمارنفقات التدخالتنفقات التسييرنفقات التأجير
نفقات العمليات 

المالية

مجموع ميزانية 

سنة 2021
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 التأ يرنفقا   -7-1

 

 0202لسنة  الفالحة والموارد المائية والصيد البحريلمهمة  التأجير ضبطت نفقات

أي  0202سنة م د  221,222 مقابلتعهدا ودفعا  م د 261,222 في حدود 

  .% 2,2م د تمثل نسبة  42,242 بزيادة قدرها

)الزيادة العامة والزيادات الخصوصية  وتفسر هذه الزيادة خاصة باالنعكاس المالي للزيادة في األجور

خطة مهندس أول موزعة بين اإلدارات  22الجديدة:  نتداباتواإلإلى جانب الترقيات  لألسالك(

 .المركزية والجهوية

باعتبار الموارد  0202لسنة  البحريالفالحة والموارد المائية والصيد  لمهمةوتبلغ جملة نفقات التأجير 

      م د. 220,420الذاتية للمؤسسات 

      

 نفقا  التسيير -7-2

 

د في حدو 0202لسنة  البحريالفالحة والموارد المائية والصيد  لمهمةضبطت نفقات التسيير 

ا أي بزيادة قدره 0202م د ضمن قانون المالية لسنة  22,220د تعهدا ودفعا مقابل  م 22,022

مداخيل المندوبيات  الحاصل في نخفاضاالر هذه الزيادة وتفس  . % 4,2م د وتمثل نسبة 2,221

 لحسن سير هذه المؤسسات. الجهوية للتنمية الفالحية من بيع مياه الري

الذاتية  باعتبار الموارد البحريالفالحة والموارد المائية والصيد  لمهمةوتبلغ جملة نفقات التسيير 

 م د. 12,221للمؤسسات 

 

 نفقا  التدخال  - -7

 

دود ــي حــف 0202ة ـلسن البحرية والموارد المائية والصيد ــالفالح لمهمةالت ــضبطت نفقات التدخ

 هدرــقبارتفاع أي  0202ة ـسنتعهدا ودفعا م د  422,222ل ـــمقابد تعهدا ودفعا م  412,222

  .%2,4تمثل نسبة  م د 02,226

ذاتية باعتبار الموارد ال البحريالفالحة والموارد المائية والصيد  لمهمة التدخالتوتبلغ جملة نفقات 

 م د. 416,222للمؤسسات 
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 االستثمارنفقا   - -7
 

 في حدود 0202لسنة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري  لمهمةضبطت نفقات االستثمار 

 سنةدفعا م د  224,222وعهدا م د ت 2440,022مقابل م د دفعا  422,222تعهدا و م د 2122,012

 . % 2,4تقدر بـ  تراجعأي بنسبة دفعا م د  26,222 بتراجع قدرهأي  0202

 البرامج كما يلي:حسب اعتمادات الدفع لنفقات االستثمار وتوزع 

 اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية والغذائية م د لفائدة برنامج 02,242 -

  %2,2وتمثل بنسبة 

  %2,2وتمثل بنسبة  الصيد البحري وتربية األحياء المائيةم د لفائدة برنامج  20,422 -

  %20,2م د لفائدة برنامج المياه وتمثل بنسبة  022,622 -

  %02,4وتمثل بنسبة  الغابات وتهيئة األراضي الفالحية م د لفائدة برنامج 222,242 -

  %2,6ة وتمثل بنسب التعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد الفالحيم د لفائدة برنامج  1,422 -

 .%6,2وتمثل بنسبة  والمساندةالقيادة م د لفائدة برنامج  24,262 -

 

 نفقا  العمليا  المالية  - -7

 

م د خصصت لتمويل القسط الثاني لعملية  14في حدود  0202ُضبطت نفقات العمليات المالية لسنة 

م د. وقد تم إدراج القسط األول من  022من جملة  الستغالل وتوزيع المياهرأسملة الشركة الوطنية 

 م د. 14بمبلغ  0202هذه العملية خالل سنة 

 .0200سنة المهمة بميزانية  م د 12الثالث واألخير والبالغ  القسطتخصيص  وسيتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

  

  

الثا�يالثا�ي  املحور املحور    
  

امل�مة حسب امل�مة حسب   نفقاتنفقات

  ال��امجال��امج
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 : اإلنتاج الفالحي والسالمة الصحية للمنتجا  الفالحية وال  ائية1البرنامج 
 

 تقديم البرنامج وإستراتيجيته -1
 

يسعى قطاع اإلنتاج الفالحي إلى تحسين اإلنتاجية وتدعيم تنافسية المنتجات الفالحية عبر تحيين 

القطاعية ذات الصلة وتوفير مستلزمات اإلنتاج في أفضل الظّروف  وتفعيل مختلف اإلستراتجيات

واستعمال التّقنيات الحديثة التي أفرزتها التّجارب بما يؤّمن نجاح المواسم الفالحية وتحقيق األهداف 

 .المرسومة

برنامج اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية  في هذا اإلطار يعملو

ائية عالوة على المساهمة في تحسين نسبة النمو االقتصادي على تحقيق األمن الغذائي وذلك والغذ

عبر الوصول إلى االكتفاء الذاتي في العديد من المواد األساسية وعلى تحفيز دعم نظام الجودة 

 للمنتجات الفالحية وتشجيع الّصادرات.

 التّالية: االستراتيجيةوقد تم ضبط المحاور 

  وضع وتنفيذ خطة خصوصية للمواد الفالحية األساسية لتطوير اإلنتاج قصد بلوغ االكتفاء الذاتي

  ،المستديم

  وضع وتنفيذ خطة للنهوض بالجودة على مستوى كل حلقات منظومات اإلنتاج الفالحي وذلك

   ،تماشيا مع متطلبات األسواق الداخلية والخارجية

 لضرورية للربط بين الميزات الخصوصية للمنتجات الفالحية تنويع اإلنتاج مع إرساء اآلليات ا

والخصوصيات الطبيعية والبشرية للمنطقة الجغرافية التي تنتج بها باعتماد التسميات المثبتة لألصل 

 ،وبيانات المصدر

 دعم وإحكام نظام المراقبة والحماية والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية والغذائية. 
 

تتمثل أولويات برنامج اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية والغذائية في 

 ما يلي:

 ...تحقيق االكتفاء الذاتي في العديد من المواد األساسية كالحبوب والحليب واللحوم الحمراء 

 لمضافةي قيمتها اتنمية صادرات المنتجات الفالحية من خالل تنويع المنتجات المصدرة والرفع ف، 

 دعم نظام الجودة بالنسبة للمنتجات الفالحية،  

 .إحكام نظام المراقبة والحماية واليقظة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية والغذائية 
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 ويبيّن الجدول التّالي تطّور اإلنتاج ونسق الّصادرات والمساحات المزروعة ألهم المنتجات الفالحية:

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201720182019202120222023

تطور اإلنتاج

9.59.612.79.6121212مليون ق- القمح الصلب

100325140350200250250ألف طن- زيت الزيتون

85092012001100110011001100ألف طن- الطماطم الفصلية

1428142413101350137714001420مليون لتر- الحليب

تطور المساحات

27282828.428.52929.5ألف هك- القوارص

317302300310310310310ألف هك- األعالف

- الزراعات الجيوحرارية
234248255265268270273هك

- الزراعات البيولوجية
378337326390400500550ألف هك

تطور صادرات المنتجات الفالحية

85215160180180180180 زيت الزيتون

100127110120120120130  التمور

الزراعات الجيوحرارية
11161720222426

مليون المنتجات البيولوجية

دينار
430680587550600700750

 ألف طن

الوحدة

إنجازات

2020

تقديرات
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 برنامج اإلنتاج الفالحي والسالمة الصحية للمنتجا  الفالحية وال  ائيةخارطة :  رسم بياني عدد 

 
 

 

   غذ    إلن  ج      ي        ة                 ل ن                01    ن        

   غذ                 ة                 ل ن            ي إلن  ج    1 1      ن         ي 
  ع م   ن  ج      ي            ع                     ن         ي 

              ن              ن       ي  24

               ة                 ل ن            ي إلن  ج 
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اإلنتاج الفالحي والجودة
والسالمة الصحیة للمنتجات

الفالحیة والغذائیة

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

 و تتوزع میزانیة برنامج  اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة لسنة
حسب األنشطة على النحو التالي  2021

 البرنامج

28 374 تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة

76 600 تشجیعات الدولة لإلستثمار في قطاع الفالحة

28 500  تدخالت الدولة لجبر األضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع
الفالحة

29 935 تنظیم المهنة وتعدیل السوق للمنتجات الفالحیة الغذائیة

52 122 حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة

10 234 (الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت الفالحیة

113 463  تحویل إعتمادات لفائدة دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى بعنوان
نشاط تخطیط، تنظیم ،تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة

18 000  تحویل إعتمادات لفائدة دیوان الحبوب بعنوان نشاط تخطیط، تنظیم
تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة،

5 000  تحویل إعتمادات لفائدة المؤسسة الوطنیة لتحسین وتجوید الخیل
بعنوان نشاط حمایة ومراقبة الصحة الحیوانیة

1 992  تحویل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنیة لحمایة النباتات بعنوان
 نشاط الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت

(الفالحیة

364 220  المجموع :
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 البرنامج أدا  -2
 

 ما يلي: يتمثل إطار أداء البرنامج في

 

 لبرنامج وتطور مؤ را  ا دا ل االستراتيجية هدافا  -2-1

 تتمثل أهداف البرنامج فــــي:

 يات إحكام تنفيذ االستراتج وذلك من خالل تنمية منظومات اإلنتاج الفالحي لتحقيق األمن الغذائي

القطاعية التي تهدف إلى مزيد النهوض باإلنتاج وتحسين اإلنتاجية وتدعيم تنافسية المنتجات من 

في أفضل الظروف بما يؤمن نجاح  خالل دعم اإلحاطة بالفالحين وتوفير مستلزمات اإلنتاج

ط التنموية والخط االستراتيجياتولمزيد إحكام تنفيذ  المواسم الفالحية وتثمين السنوات الطيبة.

لإلنتاج الفالحي سيتم العمل على دعم التكامل بين البحث واإلرشاد وقطاعات اإلنتاج بهدف تثمين 

 ل المجهودات لتنفيذ خطة متكاملة لتطويركما ستتواص الجديدة،ج البحث واعتماد التقنيات نتائ

  الجملي،القطاع السقوي في اإلنتاج مساهمة 

  الجودة والمراقبة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية والغذائية تماشيا مع متطلبات دعم نظام

 األسواق الداخلية والخارجية.

 قيس أدائها:ويلخص الجدول الموالي جملة هذه األهداف االستراتيجية ومؤشرات 

 

201720182019202120222023

المؤشر1.1.1:تحسين 

مردودية الزراعات السقوية

34323540404244ق/هك - الحبوب )القمح الصلب(

21242724262626طن/هك - البطاطا

63676870757575طن/هك - الطماطم

االمؤشر1.2.1 : نسبة 

التغطية الصحية 

)الحيوانية(

%60.757.554.4185858585

المؤشر2.2.1 : عدد 

حمالت الوقاية للصحة 

النباتية

%14161617181818

2838428819443000360042004800ألف دينار

               

          
430680587550600700750مليون دينار

الهدف 2.1 :دعم نظام 

الجودة والمراقبة 

الصحية للمنتجات 

الفالحية والغذائية 

تماشيا مع متطلبات 

األسواق الداخلية 

والخارجية

المؤشر3.2.1 :تطور 

تصدير المنتجات الفالحية 

ذات الجودة الخصوصية  

)بيان المصدر أو التسمية 

المثبتة لألصل(:

الهدف 1.1 :تنمية 

منظومات اإلنتاج 

الفالحي لتحقيق األمن 

الغذائي

الوحدةمؤشرات قيس أداء الهدفاألهداف اإلستراتيجية

إنجازات

2020

تقديرات
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 أنشطة البرنامج:  -2-2

 

نشطة التدخالت لتنفيذ األ ، تم تحديد جملة منهذا البرنامجل هداف االستراتيجيةاألتحقيق  قصد

 أهمها نجد: المتعلقة بها.

 

 أله  ف 
  إل         

  ش        
  أل  ء

  ألنش          

تنمية 

منظومات 

 اإلنتاج

 الفالحي

لتحقيق 

األمن 

 الغذائي

:2.2.2رالمؤش

مردودية  تحسين

الزراعات 

 )جهوي( السقوية

 الحبوب -

 البطاطا -

 الطماطم -

 

 

مراجعة أسعار  -

الحبوب عند اإلنتاج 

باعتبار تطور كلفة 

اإلنتاج لضمان سعر 

مجزي للفالح 

وتشجيعه على تحسين 

 المردودية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العمل بنظام تسعير -

الطماطم حسب 

الجودة وتعميم 

 التعامل بعقود اإلنتاج

 

 

تنظيم، تأطير، متابعة وتقييم المواسم  تخطيط،

 الفالحية.

 التنسيق بين مختلف قطاعات اإلنتاجإلى جانب 

 بالنسبة للحبوب

لتحقيق النتائج المرجوة للحبوب المروية يجري  

العمل على إعادة تهيئة المناطق السقوية 

واستصالحها من أجل تثبيت شبكة ري عصرية 

لتثمين الماء، مع مواصلة تنفيذ برامج تكوين 

الفالحين والتقنيين حول إحكام تسيير الري في 

بوب وإحكام تطبيق الحزم الفنية للزراعات الح

مواصلة التنسيق مع البحث هذا باإلضافة ل المروية.

الفالحي وتوجيهها خاصة النتخاب أصناف من 

الحبوب مالئمة للمناطق السقوية مع تحسين 

األصناف على التأقلم مع مناطق اإلنتاج ومقاومة 

األمراض واآلفات والتوصل إلى الحزم التقنية 

سبة لتحسين المردود و تقييم الحزم التقنية المنا

 .الالزمة

 :بالنسبة للبطاطا الفصلية 

إدخال التكنولوجيا الحديثة للضغط على الكلفة  - -

 وتحسين الجودة على غرار تطوير ميكنة الزراعة

-  

 بالنسبة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل: -

قطرة  -العمل على تجديد تجهيزات الري قطرة - -

هك في السنة قصد المساهمة في  0222لـبالنسبة 

 االقتصاد في مياه الري 

توسيع عملية ميكنة مختلف العمليات التقنية في  - -

زراعة الطماطم من تحضير التربة والزراعة إلى 

 الجني 

ترشيد استعمال األسمدة والمبيدات والتحكم في كلفة 

 اإلنتاج

 تشجيعات الدولة لالستثمار في قطاع الفالحة.

ت الدولة لجبر األضرار الناجمة عن الجوائح تدخال

 في قطاع الفالحة

ديوان تربية الما ية تحويل إعتمادات لفائدة  -

 بعنوان نشاط:وتوفير المرعى )فاعل العمومي( 
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المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية لتطوير وتنمية 

 قطاع تربية الماشية والمراعي.

)فاعل   ديوان الحبوتحويل إعتمادات لفائدة  -

: دعم البذور الممتازة بعنوان نشاطالعمومي( 

للحبوب وإعادة تكوين المخزون االحتياطي من 

البذور العادية المراقبة للشعير والبذور الممتازة 

 والمحافظة عليهما

تحويل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنية لحماية  -

اهمة المسالنباتات )فاعل العمومي(  بعنوان نشاط :  

 في الحمالت الوطنية لمداواة األمراض واآلفات 

 

دعم نظام 

الجودة 

والمراقبة 

 الصحية

للمنتجات 

 الفالحية

والغذائية 

مع  تماشيا

متطلبات 

األسواق 

الداخلية 

 والخارجية

:  2.0.2المـؤشـرا

التغطية نسبة 

الصحية 

   )الحيوانية

 )جهوي(

 

 

 

 

العمل على الحصول 

على المصادقة على 

البرنامج الوطني 

لمراقبة ومقاومة 

مرض الحمى 

 القالعية

 

 

 حماية ومراقبة الصحة الحيوانية

  إرساء منظومة دراسة الجدوى لمختلف

 استراتيجيات الصحة الحيوانية

  إرساء أنظمة التربية تحت المصادقة الصحية

منظومة ك اإلستراتيجيةالبيطرية بالنسبة للقطاعات 

 تربية األبقار والعجول.

  تدعيم برامج المكافحة لألمراض المشتركة بين

والحيوان كداء الكلب والسل والحمى اإلنسان 

 واللسان األزرق. المالطية والكيس المائي

  تأهيل اإلطار القانوني إلحداث صندوق الصحة

الحيوانية ودعم برامج تعويض المربين واستئصال 

 األمراض حسب األولوية

  المصادقة على العمل على الحصول على

البرنامج الوطني لمراقبة ومقاومة مرض الحمى 

 قالعيةال

  الوطني للتوزيع الجغرافي  اإلحصاءتحيين

للكالب حسب المناطق الريفية والحضرية ببالدنا 

 بغية تعديل الخطة الوطنية لمقاومة داء الكلب

المؤسسة الوطنية لتحسين لفائدة  اعتماداتتحويل 

بعنوان نشاط وتجويد الخيل )فاعل العمومي( 

 تحسين سالالت الخيل:

 :0.0.2.المؤشر

عدد حمالت 

الوقاية للصحة 

 النباتية

   الصحة النباتية: الحماية والمصادقة ومراقبة

مواصلة تقديم الدعم الفني لفائدة الفالحين لمقاومة 

األمراض واآلفات واألعشاب بمختلف الزراعات 

 المواسمعلى امتداد مختلف و

  تنفيذ مختلف الحمالت الوطنية لمكافحة اآلفات

القوارص والزيتون والحبوب الضارة بقطاعات 

 .والنخيل والبطاطا والرمان

  وضع حيز التنفيد برامج المكافحة المتكاملة

 بمختلف القطاعات.
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 نفقا  البرنامج - 
 

  متابعة الحالة الصحية لقطاعات الخضروات

 واألشجار المثمرة والزراعات الكبرى.

  العمل على انجاز مختلف أنشطة الخطة الوطنية

د الحلول لمكافحة مرض اللفحة النارية إليجا

الناجعة والحد من تأثيرات هذا المرض على 

 مزارع التفاحيات.

  مواصلة مقاومة السوسة الحمراء للنخيل وذلك

بالحقن  المداواةاالصطياد المكثف و عن طريق

 والقلع والحرق للحد من انتشار هذه اآلفـة.

  لمكافحةوطنية الخطة ال تنفيذالحرص على 

مرض التدهور السريع بمزارع الحمضيات 

لتطويق هذا المرض ومنع انتشاره بالمناطق 

وفي هذا الصدد تمت برمجة العديد من . السليمة

األنشطة بالتعاون مع جميع األطراف المتداخلة 

مراقبة مصادر مواد اإلكثار، ومراقبة المنابت )

، متهاوتحليل الشتالت العادية للتأكد من سال

شرة المن الناقلة للمرض، ورفع كميات ومداواة ح

أكبر من العينات للتحاليل لتحديد المناطق 

الموبوءة، وقلع وحرق األشجار المصابة، 

وتعويض حامل الطعوم األرنج المستعمل حاليا 

 (بحامالت طعوم متحملة للمرض % 222بنسبة 

في  االنخراطوحث أصحاب المنابت على 

ي المثبتة الت البرنامج الوطني إلنتاج الشتالت

 تضمن حالة صحية ممتازة للشتالت.

 من  وضع حيز التنفيذ عناصر خطة التوقي

 مرض تدهور غراسات الزيتون

 متابعة مرض البقع السوداء على القوارص 

  ايجاد الحلول العاجلة ألمراض

  maladies émergeantesالجديدة
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 نفقا  البرنامج - 
 

الصحية للمنتجات الفالحية  اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة نفقات برنامجضبطت 

مقابل أد على الموارد الذاتية للمؤسسات  4 221أد منها  222 261 في حدود 0202لسنة ة ــوالغذائي

 .%22,2أي بنسبة تطور  0202سنة أد على الموارد الذاتية للمؤسسات  1 122أد منها  220 262

 

 

 

 

 :2.0.2المؤشر

تطور تصدير 

المنتجات الفالحية 

ذات الجودة 

 )بيانالخصوصية 

 المصدر أو

التسمية المثبتة 

 ألصل(:ل

تطور تصدير 

المنتجات 

 البيولوجية

 )مركزي(

 قيةاتفا على التوقيع -

 كتكملة فيجين

 لشبونة التفاقية

 بالمنتجات لالعتراف

 على المتحصلة

 الجودة عالمات

 بالبلدان الخصوصية

 لها الموقعة

فتح فضاءات قارة  -

لعرض وبيع منتجات 

في المناطق  النساء

الريفية مع إيجاد 

الصيغ المثلى 

إلدارتها والتصرف 

فيها مثل هيكلة 

الفالحات في 

مؤسسات وهياكل 

االقتصاد االجتماعي 

 .والتضامني

عالمات الجودة  حولتنظيم أيام إعالمية وندوات  

 مصدر والتسميةالخصوصية )بيولوجية وبيان ال

 الوطني والجهوي على المستوى..( المثبتة لألصل.

ين، )منتج توذلك لفائدة المتدخلين في هذه القطاعا

محولين، مصدرين..( والراغبين في االنتفاع بها 

 .وإعطاء قيمة مضافة لمنتجاتهم

تنظيم دورات تكوينية لفائدة اإلطارات التابعة  -

 .ألقسام الفالحة البيولوجية بالمندوبيات

ين يبيولوجال لينخدالمتتنظيم دورات تكوينية لفائدة  -

 بكل الواليات

 بالنسبة للمنتجات البيولوجية تكثيف المراقبة -

والعمل على رفع العينات إلخضاعها للتحاليل 

ية تواللوجس المخبرية وتوفير اإلمكانيات المادية

 .الالزمة إلجراء التحاليل
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 الصحية للمنتجا  الفالحية وال  ائيةمي انية برنامج اإلنتاج الفالحي والجود  والسالمة 

 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل 2121لسنة  

 دينارالالوحدة:

 مصدر التمويل البيان
 إنجازا 

2121ق م   
  تقديرا 

 النسبة الفارق
2 019 2 021 

نفقا  

 التأ ير

 %20,4 812 12 486 75 674 62 047 55 على موارد ميزانية الدولة

         10 صناديق الخزينة على موارد

 %20,4 812 12 486 75 674 62 057 55 موارد الدولة

 %83,2- 104 3- 628 732 3 443 3 على الموارد الذاتية للمؤسسات

 %14,6 708 9 114 76 406 66 500 58 مجموع القسم

نفقا  

 التسيير

 %6,0 103 820 1 717 1 598 1 على موارد ميزانية الدولة

         388 موارد صناديق الخزينة على

 %6,0 103 820 1 717 1 986 1 موارد الدولة

 %17,0- 731- 580 3 311 4 958 3 على الموارد الذاتية للمؤسسات

 %10,4- 628- 400 5 028 6 944 5 مجموع القسم

نفقا  

 التدخال 

 %7,3 125 15 430 222 305 207 858 184 على موارد ميزانية الدولة

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة
4 720   5 000 5 000   

 %3,0 865 935 29 070 29   على موارد صناديق الخزينة

 %8,9 990 20 365 257 375 236 578 189 موارد الدولة

 %4,8- 38- 750 788 695 على الموارد الذاتية للمؤسسات

 %8,8 952 20 115 258 163 237 273 190 مجموع القسم

نفقا  

 اإلستثمار

 %29,3 536 6 829 28 293 22 830 41 على موارد ميزانية الدولة

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة
  224 720 496 221,4% 

 %100,0- 865-   865 952 2 على موارد صناديق الخزينة

 %26,4 167 6 549 29 382 23 782 44 موارد الدولة

 %26,4 167 6 549 29 382 23 782 44 القسممجموع 

المجموع 

نفقا  

البرنامج 

1 

 %11,8 576 34 565 328 989 293 333 283 على موارد مي انية الدولة

على موارد القروض الخار ية 

 الموظفة
4 720 224 5 720 5 496 2453,6% 

     935 29 935 29 350 3 على موارد صناديق الخ ينة

 %12,4 072 40 220 364 148 324 403 291 الدولةموارد 

 %43,9- 873 3- 958 4 831 8 096 8 على الموارد ال اتية للمؤسسا 

 %10,9 199 36 178 369 979 332 499 299 1مجموع نفقا  البرنامج 
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للمنتجا  الفالحية مي انية برنامج اإلنتاج الفالحي والجود  والسالمة الصحية : توزيع  رسم بياني عدد 

 حسب طبيعة النفقة 2121لسنة  وال  ائية

 
 

 

 

  

%7 20; ن        أ   

%5 0; ن            

%7 70; ن            

%1 8; ن      إل  ث   
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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  : 

40 453 0001 820 000257 365 00028 284 000327 922 000  البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات1
(الفالحیة(مركزي

980 000980 000  البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات3
الفالحیة  والغذائیة بأریانة

1 347 0001 347 000  البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات4
الفالحیة والغذائیة ببن عروس

1 293 0001 293 000  البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات5
الفالحیة والغذائیة بمنوبة

2 655 0002 655 000  البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات6
الفالحیة والغذائیة بنابل

1 222 000130 0001 352 000  البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات7
الفالحیة والغذائیة بزغوان

1 950 000275 0002 225 000  البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات8
الفالحیة ببنزرت

1 652 00060 0001 712 000  البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات9
الفالحیة والغذائیة بباجة

1 555 000130 0001 685 000 Aالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بجندوبة

1 175 00050 0001 225 000 Bالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بالكاف
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2 528 00080 0002 608 000 Cالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بسلیانة

1 353 000230 0001 583 000 Dالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بالقیروان

1 218 000190 0001 408 000 Eالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بالقصرین

1 790 000120 0001 910 000 Fالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بسیدي بوزید

1 995 0001 995 000 Gالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بسوسة

1 680 0001 680 000 Hالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بالمنستیر

1 963 0001 963 000 Iالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بالمهدیة

1 980 0001 980 000 Jالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بصفاقس

1 543 0001 543 000 Kالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بقفصة

528 000528 000 Lالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بتوزر

1 086 0001 086 000 Mالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیةوالغذائیة بقبلي

2 014 0002 014 000 Nالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بقابس

560 000560 000 Oالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بمدنین
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966 000966 000 Pالبرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات 
الفالحیة والغذائیة بتطاوین

75 486 0001 820 000257 365 00029 549 000364 220 000 1جمـــلة البرنامج
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 نفقا  التأ ير  1- 

 

ودة والسالمة الصحية للمنتجات ــوالج اإلنتاج الفالحيضبطت نفقات التأجير لبرنامج  

ذاتية موارد أد  201أ د تعهدا ودفعا منها  62 224 ي حدودــف 0202نة لس ة والغذائيةــالفالحي

أي  0202 سنةوارد ذاتية للمؤسسات ــم أد 2 620أد تعهدا ودفعا منها  22 422ل ــمقاب للمؤسسات

  .% 24,2بنسبة تطور 

 ا عوان توزيع

 البيان

أعوان 

اإلدارا  

المرك ية 

 والجهوية

أعوان 

المؤسسا  

العمومية 

الخا عة لمجلة 

المحاسبة 

 العمومية

المجموع 

1 

أعوان 

المؤسسا  

العمومية غير 

الخا عة 

لمجلة 

المحاسبة 

 العمومية

المجموع 

2 

: اإلنتاج 1البرنامج 

الفالحي  والجود  

والسالمة الصحية 

للمنتجا  الفالحية 

 وال  ائية

2260 - 2260 622 0462 

 

ية حيتوزع العدد الجملي لألعوان ببرنامج اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحية للمنتجات الفال

وإلى أعوان  عونا( 1272) بمصالحها المركزية والجهوية بـ للمهمةفيهم  صوالغذائية إلى أعوان مرخ

 .(عونا   7والبالغ عددهم ) لمجلة المحاسبة العمومية المؤسسات العمومية غير الخاضعة

 

 نفقا  التسيير  2- 

 

لفالحية الصحية للمنتجات اوالجودة والسالمة  اإلنتاج الفالحيضبطت نفقات التسيير لبرنامج 

     على الموارد الذاتية للمؤسساتأد  2 212أد تعهدا ودفعا منها  2 422 في حدود 0202لسنة  والغذائية

أي بنسبة  0202على الموارد الذاتية للمؤسسات سنة  أد 4 222منها  أد تعهدا ودفعا 2 201مقابل 

 .  % 22,2تراجع 
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 نفقا  التدخال   -  - 

 

والجودة والسالمة الصحية للمنتجات  اإلنتاج الفالحي لبرنامج نفقات التدخالت ضبطت

ذاتية الموارد أد على ال 622منها تعهدا ودفعا أد  021 222 في حدود 0202لسنة  الفالحية والغذائية

أي بنسبة أد موارد ذاتية للمؤسسات  611منها  0202سنة  تعهدا ودفعا أد 026 222 مقابل للمؤسسات

 .% 1,1 رتطو

وقد تم احتساب بعض النفقات المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزينة واالعتمادات المخصصة 

 البرنامج. ضمن هذان الجوائح الطبيعية علصندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة 

 

 وتتمثل أهم تدخالت هذا البرنامج في:

  :إنجاز البرامج السنوية الموكولة لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمتعلقة بـ 

 وتطوير الزراعات العلفية  مشروع تنمية الموارد العلفية عن طريق تحسين المراعي

الصيفية وطرق تركيزها واستغاللها والتوسع في المساحات المخصصة لها مع تثمين 

 ،الحيوانيةفي التغذية المخلفات الزراعية والصناعية 

  إنجاز البرنامج السنوي لتحسين السالالت والذي يُعنى خاصة ببرنامج التلقيح

 وراثية للسالالتاالصطناعي لألبقار والمجترات الصغرى والمحافظة على األصول ال

 لألبقار،المحلية 

 ة برنامج ترقيم الماشية الذي يهدف إلى حماية القطيع الوطني من األمراض المعدي

بالبلدان المجاورة والتصدي للتهريب وضمان استرسال المنتجات الحيوانية وخاصة 

 لبان،واألمنها منظومة اللحوم الحمراء 

  برنامج مراقبة اإلنتاجية الذي يهدف إلى تحسين إدارة القطيع والترفيع في االنتاجية

اثية رات الوروالتحسين الوراثي مع إرساء قاعدة بيانات واستغاللها في احتساب المؤش

 واألراخي،صطناعي والسفاد الطبيعي عند انتقاء فحول التلقيح اال

  برنامج اإلحاطة بتربية األغنام والماعز واإلبل والنحل واألرانب والذي يهدف إلى

 عم مشاريع إنتاجاإلحاطة الفنية بالمربين وتحسين الخصائص الوراثية لألغنام ود

 البيولوجي،العسل 

 طنية للنهوض بقطاع اإلبل التي تهدف إلى المحافظة على الموروث مواصلة الخطة الو

الجيني الوطني لقطيع اإلبل والرفع من إنتاجيته وتحسين مردوديته وذلك عبر الرضاعة 
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االصطناعية لصغار القعدان وتقديم الرعاية الصحية لإلبل ودعم البنية األساسية 

ين ة لتربية البكاري وتسمخصوصيوصيانتها وترقيم اإلبل باإلضافة إلى إسناد منح 

 القعدان،

 لمباشرة لفائدة الفالحين من خاللمواصلة تقديم التشجيعات ا: 

 المرعى،وان تربية الماشية وتوفير دعـم تجميع مادة الحليب عن طريق دي 

  إعادة تكوين القطيع الوطني من األبقار.تنفيذ برنامج  

  ر الممتازة عن طريق ديوان تكوين مخزون احتياطي من بذور الحبوب ودعم البذو

 الحبوب،

  الفالحة،دعم المحروقات في قطاع 

  تقديم تشجيعات الدولة لفائدة المستثمرين الخواص في قطاع الفالحة وذلك عن طريق

الصندوق الخاص للتنمية الفالحية )قروض موسمية في إطار برنامج القروض 

منح استثمار للفالحين والبحارة صنف أ( وصندوق النهوض  العادية،قبة المرا

بالزياتين )منح وقروض( والحساب المركزي )قروض عقارية ومنح استثمار لفائدة 

 .لبحارة في إطار قانون االستثمار(الفالحين وا

 .تنفيذ الخطة الوطنية للبقوليات والتشجيع على التداول الزراعي 

  للمؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل والتي من بينها خاصة اقتناء فحول التدخالت السنوية

عربية وبربرية وبرنامج تنظيم قطاع الخيول البربرية وصيانة اإلسطبالت والمراكز 

 الجهوية واقتناء تجهيزات مكتبية وبيطرية والنهوض بالفروسية التقليدية.

 عويض األضرار الفالحية الناجمة عن تقديم تعويضات لفائدة الفالحين من خالل صندوق ت

 الجوائح الطبيعية.

  لية، ،بطاطا فص دسمالتكوين مخزونات تعديلية من المنتوجات الفالحية )حليب معقم نصف

   منتوجات الدواجن،...(.

    تزويد مناطق الوسط والجنوب باألعالف 

 .برنامج تسمين العجول 

  عبر توفير مادة الناموسية لحماية العراجين من تقديم منح لفائدة العاملين في قطاع التمور

 األمطار ومن دودة التمر.
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 االستثمارنفقا   - - 
 

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات  لبرنامج االستثمارضبطت نفقات 

 أد 22 242 أد دفعا مقابل 02 242أد تعهدا و 42 226 ي حدودـف 0202لسنة الفالحية والغذائية 

  . % 02,4 العتمادات الدفع في حدود أي بنسبة تطور 0202سنة دفعا ل أد 382 23تعهدا و

 وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

البيان
إنجازات 

)**( 2019
ق م 2020

تقديرات 

2021
النسبة )%(الفارق

البرنامج الفرعي 1: اإلنتاج 

الفالحي والجودة والسالمة 

الصحية للمنتجات الفالحية 

والغذائية )مركزي()*(

22 76428 2845 52024

مجموع البرامج الفرعية 

الجهوية
6181 265647

16726 5496 38229 78223 44المجموع

الوحدة : ألف دينار

)*( تتم إحالة اإلعتمادات الخاصة بالبرامج السنوية والمقدرة بــ 22241 أ د لفائدة ميزانية المندوبيات 

الجهوية للتنمية الفالحية

)**( تم إدراج اإلعتمادات المسندة من باب النفقات الطارئة بمبلغ 19,1 م د لتعويض الفالحين من أضرار 

الجوائح الطبيعية ضمن هذا البرنامج.



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

47

7208 160

21 389

28 82972029 549 المجموع 

مشاریع جدیدة

440 7مشاریع بصدد اإلنجاز 7 683

27 431

35 114

10 203

10 203

17 886

27 431

45 317

21389
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 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي: االستثماروقد تطورت نفقات 
  

 
  

 

 وتتمثل أهم مشاريع االستثمار المدرجة ضمن هذا البرنامج في: 
  اقتناءبمواصلة تجهيز مخبر تحليل األعالف الحيوانية والمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية 

 .معدات للقيام بالتحاليل البيطرية
  وطنية المواصلة تدعيم تدخالت الديوان الوطني للزيت خاصة من خالل تنظيم وانجاز الحمالت

 .لمكافحة آفات وأمراض الزيتون
 مواصلة القيام بحمالت التلقيح والتطهير الصحي للقطيع. 
 .مواصلة تهيئة وتجهيز المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية 
 مواصلة الخطة الوطنية لمقاومة مرض اللفحة النارية للتفاحيات. 
  التي تصيب نخيل الزينة ونخيل التمرمواصلة الخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء .

وتهدف الخطة إلى استئصال المرض والحّد من انتشاره في المناطق الموبوءة ومنع دخوله للمناطق 
 .السليمة

  بمناطق الجنوب.سوسة النخيل  للتوقي منمواصلة الخطة الوطنية 
 .مواصلة الخطة الوطنية لمكافحة مرض البقع السوداء للقوارص 
 ذ االستراتجية الوطنية للوقاية من تسرب بكتيريا مواصلة تنفيxylella fastidiosa. 
  مواصلة تهيئة وتجهيز مخابر التحاليل التابعة لإلدارة العامة الصحة النباتية ومراقبة المدخالت

 الفالحية.
 يكي اون البلجــــــــي إطار التعــــــــتطوير منظومة سياحة الفالحة البيولوجية المستدامة والعادلة ف

 م د.  4بكلفة 

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

720 0263 16013 8868 44017 8604 4 مشاريع بصدد اإلنجاز

447 8552 17-389 43121 94227 28618 45  مشاريع وبرامج جديدة

167 8296 4-549 31729 38245 14623 78250 46944 43المجموع

الوحدة : ألف دينار

البيان

تطوراإلعتماداتتقديرات 2021ق م 2020انجازات 2019 
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  مواصلة إنجاز العناصر المتعلقة ببرنامج اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات
 الفالحية والغذائية الخاصة بالمشاريع التالية:

  د. م 667,11التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نموا بكلفة  -
 م د. 57,0الة جومين بكلفة مشروع التنمية الفالحية المندمجة بغز  -

 .م د 570 التنمية وتثمين المنظومات الفالحية بوالية زغوان بكلفة
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 :الصيد البحري وتربية ا حيا  المائية: 2البرنامج 

 
 :تقديم البرنامج وإستراتيجيته -1

 
 

ميناء للصيد  22مجهّز بـ كلم  2222يمتد الشريط الساحلي للبالد التونسية على أكثر من 

موانئ للصيد في األعماق. كما يمتاز البحر بالبالد التونسية بتنّوع الكائنات البحرية  22الساحلي و

 نتيجة العوامل المناخية المتوسطية التي تعبر البالد.

من أهم تحديات القطاع في الوقت الراهن هي مجابهة الصيد العشوائي والجائر النعكاسه 

لى استنزاف الثروة السمكية وذلك من خالل تضافر الجهود لتطوير كافة حلقات اإلنتاج المباشر ع

 والتّسويق وتنظيم مواسم الصيد والتحكم في تطور األسطول البحري.

 وترتكز التوجهات التنموية للنهوض بقطاع الصيد البحري على:

 التصرف الرشيد في الثروات السمكية. 

  والمخزون البيولوجيالمحافظة على التوازن. 

طاع الصيد لق االستشرافيةالدراسة  إطاروقد أفضت مختلف التحاليل التي وقع القيام بها في 

 إلى إبراز أهم الصعوبات المعترضة والتي يمكن حصرها في: ألسماكالبحري وتربية ا

  ةالمينائيتقادم البنية األساسية والتجهيزات المينائية بما أثر سلبا على نوعية الخدمات. 

  بحكم تموقعها وتوفر تجهيزات العمل الالزمة بها خاّصة امام تطور نشاط  الموانئاكتظاظ بعض

ما أدى اجتماعية ب و/أواألخرى الغير النشيطة ألسباب فنية  الموانئتربية األسماك مقابل بعض 

 القطاع. التوازن بين نشاطات الموانئ وقدرة البعض منها على االستجابة لحاجيات إلى عدم

  تأطير إداري محدود الفاعلية: يتميز خاصة بازدواجية مهام بعض الهياكل وبضعف التنسيق بين

مختلف المتدخلين في القطاع وبالنقص الفادح في الوسائل البشرية والمادية وبانعدام هياكل دعم 

 إداري وتقني على المستوى اإلدارة المركزية التي تشرف على القطاع.

  هياكل المركزية راجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية وغير مرتبطة مباشرة بإدارة

ر هذه الهياكل للوسائل البشرية القطاع مما ينتج عنه ثقل منظومة اتخاذ القرار فضال عن افتقا

 المادية وللتجهيزات الكافية.و

 والنجاعة نظام معلوماتي تنقصه الّدقة. 
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 يرتكز على استراتيجية واضحة المعالم تكوين مهني ال. 

 نتائج بحوث غير مبسطة بالشكل الكافي. 

  نقص حاد في الموارد البشرية والمادية على المستوى الجهوي للقيام بالمهام المتعلقة بحضور

وترويج المنتوج وبمتابعة التصرف في محروقات الصيد البحري  بالموانئعمليات اإلنزال 

 .لبرامج والمشاريعابعة الدقيقة لوالمت

  ضعف استغالل نتائج البحث االستكشافية للثروات البحرية واالستفادة من خرائط توزيع األسماك

 وتقنيات الصيد االنتقائية.

  االستغالل المكثف والمفرط للثروة البحرية في بعض المناطق والضغط الكبير على الموارد مع

 .زفة للثروة السمكيةاستفحال الصيد العشوائي واستعمال وسائل مستن

 نقص في مراقبة جودة المنتوج. 

 وضع بيئي متردي في بعض المناطق. 

 غياب التأطير والتنظيم الكافي على مستوى تحويل المنتوج وتسويقه. 

 " غياب منظومة متابعة صحية وصحة حيوانيةZoosanitaire التصدير لبلدان " قصد تسهيل

 .االتحاد األوروبي

 وق ء المائية لدخول السية وضعف القدرة التنافسية لمنتوج تربية األحيامحدودية السوق الداخل

 .الخارجية

  ثر سلبا أتواتر الجوائح البيئية والمناخية )خاصة بالنسبة للقوقعيات( خالل السنوات األخيرة بما

 .على مردودية مشاريعها

لبرنامج الصيد البحري وتربية األحياء المائية التي تم تحيينها في  االستراتيجيةأهم المحاور  وتتمثل

 في: 0202-0222للتنمية للقطاع  االستراتيجيإطار تقييم المخطط 

  مع مراعا  خصوصيا  المرأ  البحار  إحكام استغالل الثروات البحرية الحية وتهيئة المصائد

 .في القطاع

 التنافسية. تطوير منظومات اإلنتاج والرفع من القدرة 

 .التنمية المستدامة لقطاع تربية األحياء المائية 
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 وتربية ا حيا  المائيةخارطة برنامج الصيد البحري  : رسم بياني عدد 

                            أل   ء    02    ن        

      ن         ي         

                     أل   ء              
يا  المائية العام للصيد البحري وتربية ا حر ا المرابط المدير : رئيس البرنامج الفرعي 

(رئيس البرنامج)

    ة           م      ل        ة  13

      

               

         ع   ي

              

               ني                •

 راإلستثماوحد  اإل راف ودعم : الوحد  العملياتية 

:ةفي قطاع الصيد البحري وتربية ا حيا  المائي

اإلدارة العامة للصيد البحري•

حريالمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد الب•

          ل ن                ن             ن       ي  13

                         أل   ء         

الفالحيةللتنمية  الجهويالمندو  :  الجهويرئيس البرنامج الفرعي 
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 الصید البحرى وتربیة األحیاء
المائیة

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

   حسب األنشطة على النحو2021و تتوزع میزانیة برنامج  الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیة لسنة 
التالي

البرنامج

9 065  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة
األحیاء المائیة

65 500 منحة المحروقات

10 400  تشجیع الدولة لإلستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء
المائیة وجبر األضرار

2 095 (مساند ة (تأجیر

30 100 إحداث وتوسیع وتهیئة موانئ الصید البحري

9 335 تنظیم المهنة وتعدیل السوق لمنتجات الصید البحري

1 000  تدعیم وكالة الموانئ وتجهیزات الصید البحري بعنوان إحداث
وتوسیع وتهیئة موانئ الصید البحري

127 495  المجموع :
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 أدا  البرنامج -2
 

 ما يلي: يتمثل إطار أداء البرنامج في

 

 لبرنامج وتطور مؤ را  ا دا ل االستراتيجية هدافا  -2-1

 ـي:فـ للبرنامج االستراتيجيةتتمثل األهداف 

 تقديرا 
2121 

 إن ازا 
مؤ را   الوحد 

  قيسا دا

ا هداف 

اإلستراتي

  ية

212  2122 2121 211  2118 2117 

17 1 12 1 1  1 1540 1127 1127 1127 

 
0كلم  

 :1.1.2المؤ ر

تركيزاألرصفة 

 االصطناعية
 ) هوي(

 

 

 
 2.0الهدف:

المحافظة 

على 

الموارد 

السمكية 

والتنمية 

المستديمة 

للصيد 

 البحري

81 81 81 81 100 8  122 

وحدة

صيد 

 بحري

عدد  :2.1.2المؤ ر 

 وحدات

الصيد البحري لكل 

 حرس صيد

) هوي( بحري  

نسبة  1.2. المؤ ر.: عدد 71 171 631  87  87  87  87

 تجهيز

المراكب األكثر طوالمن 

22 
باألجهزة الطرفية ،متر

 ) هوي(

111 111 111 111 7222 1  8 

% 

 : 1.2.2المؤ ر.  طن 21871  8 21 7 222 1  22 28111 111 2 11  2
مساهمة نشاط تربية 

األسماك فياإلنتاج العام 

للصيد البحري و تربية 

) هوي(األسماك   

 : 0.0الهدف

تطوير قطاع 

الصيد 

البحري 

وتربية 

المائيةء األحيا  

22 21 21.22 21 1  17 17 % 

     1 111 112 
نسبة تحقيق 

 الهدف

 2.2.2 المؤ ر  : عدد   1 2 2 1 1  

لنسبة التراكمية النجاز ا

مشاريع المخطط 

المديري المتسلمة 

)مرك ي(وقتيا  

 8  1 2  2  21 17 17 % 

7  2           - - 

 

 

% 

نسبة  2.2. المؤ ر  :

  النسا

بطاقة الالتي يحملن 

 صياد

)مرك ي( محترف  

الهدف 

تحسين : 0.2

وسائل 

وظروف 

ء العمل النسا

 جامعات

 المحار

 

 المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري. :1 االستراتيجيالهدف 

إحكام استغالل الثروات البحرية الحية  األول: االستراتيجييرتبط هذا الهدف بدرجة أولى بالمحور 

 :يمؤشرات قيس أداء وه 2مل هذا الهدف وتهيئة المصائد. ويش

 نسبة المساحات التي تمت حمايتها عن طريق تركيز األرصفة االصطناعية.: 1.2المؤ ر 
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 عدد وحدات الصيد البحري لكل حرس صيد بحري. :2.2المؤ ر  

 .متر باألجهزة الطرفية 22نسبة تجهيز المراكب األكثر من : 2. المؤ ر  

  تطوير قطاع الصيد البحري وتربية األحياء المائية. :2 االستراتيجيالهدف 

ية األحياء امة لقطاع تربالثالث والمتمثل في التنمية المستد االستراتيجييرتبط هذا الهدف بالمحور 

 :داءاألقيس ل ينمل هذا الهدف مؤشر. ويشالمائية

 مساهمة نشاط تربية األسماك في اإلنتاج العام للصيد البحري وتربية األسماك :1.2.2المؤ ر .

 .)جهوي(

 .نجاز مشاريع المخطط المديري المتسلمة وقتيا )مركزي(النسبة التراكمية إل: 2.2.2المؤ ر . 

نساء العمل تحسين وسائل وظروف  الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: : الهدف 

  المحار جامعات

 

 أنشطة البرنامج: -2-2

ا هداف 

 اإلستراتيجية
 ا نشطة التدخال  مؤ را  قيس ا دا 

: 2.0الهدف 

المحاااافظاااة على 

الموارد السااامكية 

والاااااتاااااناااااماااااياااااة 

المساتديمة للصيد 

 البحري

نسبة : 1.1.2المؤ  ررررررر 

المسااااااااحااات التي تماات 

حااماااايااتااهاااا عاان طااريااق 

تاااركاااياااز األرصااااااااافاااة 

 )مرك ي( االصطناعية

المحافظة على الموارد البحرية والنهوض  

 بالصيد البحري وتربية األحياء المائية

  :حماية خليج قابس من الصيد العشوائي 

  صنع ووضع أرصفة اصطناعية بالمناطق

 المهددة.

  متابعة ومراقبة نشاط الصيد البحري عبر

 األقمار الصناعية

 منحة المحروقات

 دتشجيع الدولة لإلستثمار في قطاع الصي

 البحري وتربية األحياء المائية وجبر األضرار

 مساندة )التأجير(

تنظيم المهنة وتعديل السوق لمنتجات الصيد 

البحري )المجمع المهني المشترك لمنتوجات 

 الصيد البحري(

عدد  : 2.1.2المؤ  ررررررر 

وحدات الصاااااايد البحري 

لكل حرس صااااايد بحري 

 )مرك ي(

 

نسااابة  : 1.2. المؤ رررر 

تجهيز المراكاااب األكثر 

ماااتااار،  22مااان طاااوال 

 بااااألجاااهااازة الاااطااارفاااياااة

 )مرك ي(

 



56 

 

 

 

 

ا هداف 

 اإلستراتيجية
 ا نشطة التدخال  مؤ را  قيس ا دا 

:  0.0الاااهااادف 

تااطااوياار قااطااااع 

الصااااايد البحري 

وتربيااة األحياااء 

 المائية

مساااهمة :1.2.2المؤ ررر .

نشااااط تربية األساااماك في 

اإلناتااااج العاااام للصااااااياااد 

الاااابااااحااااري و تاااارباااايااااة 

 )مرك ي(األسماك

 

المحافظة على الموارد البحرية 

والنهوض بالصيد البحري وتربية 

 األحياء المائية

 مخطط مديري لتربية األحياء المائية

تتمثل أهم هذه األنشطة خاصة في 

نشاط اإلدارة الفرعية لتربية األسماك 

باإلضافة إلى التدخالت التي يقوم بها 

 لتربية األحياء المائيةالمركز الفني 

تشجيع الدولة لإلستثمار في قطاع 

الصيد البحري وتربية األحياء المائية 

 وجبر األضرار

لنسبة : ا2.2.2المؤ  رررر . 

التراكمية النجاز مشاااااريع 

المخطط المديري المتسلمة 

 )مرك ي(وقتيا )مركزي( 

إحداث وتوسيع وتهيئة موانئ الصيد  

 البحري

 يوسفإنجاز ميناء سيدي 

 حماية ميناء قابس

 إصالح ميناء قليبية

 توسيع ميناء طبلبة

 إصالح وتهيئة ميناء المهدية

 حماية ميناء قلعة األندلس

منحة الوقود المدعم في قطاع الصيد 

 البحري

 متابعة نشاط صيد التن

تدعيم وكالة المواني وتجهيزات 

الصيد البحري بعنوان إحداث وتوسيع 

ل حري )الفاعوتهيئة موانئ الصيد الب

العمومي: وكالة المواني وتجهيزات 

 الصيد البحري(

 :2الاااااااااهااااااااادف

مااابااادأ اة ماااراعااا

المساااواة وتكافؤ 

عااابااار الااافااارص 

تحساااين وساااائل 

وظروف العمااال 

لنساااااء جامعات ل

 المحار

نسبة النساء :المؤ ر

الالتي يحملن بطاقة صياد 

 محترف
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 نفقا  البرنامج - 
 

 أد 206 422في حدود  0202الصيد البحري وتربية األحياء المائية لسنة  ضبطت نفقات برنامج

 وتتوزع كما يلي:. % 02.4أي بنسبة تطور  0202سنة د أ 222 026مقابل 

 

  2121الصيد البحري وتربية ا حيا  المائية لسنة  مي انية برنامج

 ومصادر التمويل حسب طبيعة النفقة

 

 رديناالألف الوحد :         
 

 مصدر التمويل البيان
م ق إنجازا    تقديرا   

 النسبة الفارق
2 019 2 020 2 021 

نفقا  

 التأ ير

 %23,1 389 1 410 7 021 6 434 5 على موارد ميزانية الدولة

 %23,1 389 1 410 7 021 6 434 5 موارد الدولة

 %23,1 389 1 410 7 021 6 434 5 مجموع القسم

نفقا  

 التسيير

 %0,0 0 680 680 249 موارد ميزانية الدولة على

 %0,0 0 680 680 249 موارد الدولة

 %0,0 0 680 680 249 مجموع القسم

نفقا  

 التدخال 

 %44,0 729 23 670 77 941 53 601 53 على موارد ميزانية الدولة

على موارد القروض 

 الخارجية الموظفة
2 550         

على موارد صناديق 

 الخزينة
  9 285 9 335 50 0,5% 

 %37,6 779 23 005 87 226 63 151 56 موارد الدولة

 %37,6 779 23 005 87 226 63 151 56 مجموع القسم

نفقا  

 اإلستثمار

 %2,8- 920- 400 32 320 33 704 32 على موارد ميزانية الدولة

على موارد صناديق 

 الخزينة
  50   -50 

-

100,0% 

 %2,9- 970- 400 32 370 33 704 32 الدولةموارد 

 %2,9- 970- 400 32 370 33 704 32 مجموع القسم
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المجموع 

نفقا  

البرنامج 

2 

 %25,8 198 24 160 118 962 93 988 91 على موارد مي انية الدولة

على موارد القروض 

 الخار ية الموظفة
2 550         

على موارد صناديق 

 الخ ينة
  9 335 9 335 0 0,0% 

 %23,4 198 24 495 127 297 103 538 94 موارد الدولة

 %23,4 198 24 495 127 297 103 538 94 2مجموع نفقا  البرنامج 

 

 حسب طبيعة النفقة 2121تربية ا حيا  المائية لسنة توزيع مشروع مي انية الصيد البحري و: 2 رسم بياني عدد

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن        أ   
5 8% ن            

0 5%

ن            
68 2%

ن      إل  ث   
25 4%
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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  : 

2 095 000680 00087 005 00032 400 000122 180 000 (الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة(مركزي 1

55 00055 000 الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بأریانة3

65 00065 000 الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة ببن عروس4

520 000520 000 الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بنابل5

530 000530 000 الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة ببنزرت6

60 00060 000 الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بباجة7

184 000184 000 الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بجندوبة8

285 000285 000 الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بسوسة9

590 000590 000 Aالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بالمنستیر

515 000515 000 Bالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بالمهدیة
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1 274 0001 274 000 Cالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بصفاقس

500 000500 000 Dالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بقابس

737 000737 000 Eالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بمدنین

7 410 000680 00087 005 00032 400 000127 495 000 2جمـــلة البرنامج
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 نفقا  التأ ير  -1- 

 

في حدود  0202ضبطت نفقات التأجير لبرنامج الصيد البحري وتربية األحياء المائية لسنة 

  .% 02,2بنسبة تطور  0202سنة  أد تعهدا ودفعا 2 202أد مقابل  6 422

 :ويبين الجدول التالي األعوان المرخص فيهم لهذا البرنامج

 البيان

أعوان اإلدارا  

المرك ية 

 والجهوية

أعوان المؤسسا  

العمومية الخا عة 

لمجلة المحاسبة 

 العمومية

 1المجموع 

أعوان المؤسسا  

العمومية غير 

الخا عة لمجلة 

 المحاسبة العمومية

 2المجموع 

: الصيد 2البرنامج 

البحري وتربية ا حيا  

 المائية

014 - 014 - 014 

 

فيهم  صإلى أعوان مرخ وتربية األحياء المائيةيتوزع العدد الجملي لألعوان ببرنامج الصيد البحري 

 .عونا(  28) زارة بمصالحها المركزية والجهوية بـللو

 نفقا  التسيير  -2- 

 

في حدود  0202ضبطت نفقات التسيير لبرنامج الصيد البحري وتربية األحياء المائية لسنة 

   .0202سنة تعهدا ودفعا  أد 212مقابل تعهدا ودفعا  أد 212

 

 نفقا  التدخال   - - 

 

أد تعهدا  16 222 في حدود د البحري وتربية األحياء المائيةالصي ضبطت نفقات التدخالت لبرنامج

 .%26.2 أي بنسبة تطور 0202لسنة أد تعهدا ودفعا  22 002 مقابل 0202ودفعا لسنة 
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 االستثمارنفقا   - - 
 

 

 دودـح يــــف 0202لسنة  د البحري وتربية األحياء المائيةالصي لبرنامج االستثمارضبطت نفقات 

أي بنسبة  0202سنة ل دفعا أد 370 33تعهدا و أد 11 212مقابل  دفعا أد 20 422و اأد تعهد 12 222

 وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي: . % 0.2 العتمادات الدفع في حدود تراجع

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

البيان
إنجازات 

2019
ق م 2020

تقديرات 

2021
النسبة )%(الفارق

البرنامج الفرعي 

1:الصيد البحري)*(
33 37032 400-970-3

مجموع البرامج الفرعية 

الجهوية

3-970-400 37032 70433 32المجموع

الوحدة : ألف دينار

)*( تتم إحالة اإلعتمادات الخاصة بالبرامج السنوية والمقدرة بــ 290 أ د لفائدة ميزانية المندوبيات 

الجهوية للتنمية الفالحية



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

63

31 015

1 385

32 40032 400 المجموع 

مشاریع جدیدة

015 31مشاریع بصدد اإلنجاز 56 010

24 101

80 111

56 010

24 101

80 111

1385
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  التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:على مستوى اعتمادات  االستثماروقد تطورت نفقات  

         
   

  

 

 

  م د. 43مواصلة إنجاز أشغال إحداث ميناء بسيدي يوسف بكلفة 
 م د. 65بكلفة  توسيع ميناء طبلبة مواصلة أشغال 
  م د. 61مواصلة أشغال إصالح ميناء قليبية بكلفة 
  م د 0071مواصلة إنجاز مشروع حماية ميناء قلعة األندلس بكلفة. 
   م د. 4070مواصلة إنجاز مشروع إصالح وتهيئة ميناء المهدية بكلفة 
  د م 05االنطالق في حماية ميناء زرات بكلفة. 
  مواصلة مشروع حماية المناطق الساحلية من الـصيد العشوائي بصنع ووضع حواجز

 .لمهددةاصطناعية بالمناطق ا
 .االنطالق في دعم منظومة المراقبة في مجال الصيد البحري وتربية االسماك 
 )م د. 0كلفة ب تعزيز اإلدارة التشاركية والشاملة للمصائد الساحلية بتونس )التعاون البلجيكي  
  لحاجز دراسة حماية التنمية تربية االحياء المائية و  المخطط المديرياالنطالق في اعداد دراسة
 ناء البقالطة. يحجري بسيدي مشرق ودراسة حماية مال

  

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

085 1-820 29-015 01031 10056 83032 85 مشاريع بصدد اإلنجاز

246115 38521 1011 27024 8551 2  مشاريع وبرامج جديدة

970-574 8-400 11132 37080 68533 70488 31432 15المجموع

الوحدة : ألف دينار

البيان

تطوراإلعتماداتتقديرات 2021ق م 2020انجازات 2019
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 : الميا   البرنامج

 
 تقديم البرنامج وإستراتيجيته -1
 

 تمثل الموارد المائية عنصرا أساسيا للتنمية المستديمة لكل القطاعات االقتصادية واالجتماعية.

والمحافظة على الموازنة وتهدف السياسة المائية إلى ضمان األمن المائي لألجيال الحاضرة والقادمة 

 .المائية بين العرض والطلب في كل الحاالت بالخصوص في فترات الجفاف المتتالية

 ستقبلية لقطاع المياه في ما يلي:ولمجابهة الطلب المتطور على المياه، تتمثل الخطة الم

 : مواصلة التصرف في وفر  الميا 

 المائيةالمحافظة على قدرات التعبئة بمختلف المنشآت  -

من الموارد المائية  % 22 بـ رد المائية التقليدية حيث بلغت نسبة التعبئةمواصلة تعبئة الموا -

 .القابلة للتعبئة

تأمين تزويد مناطق الطلب على المياه مع إعطاء األولوية للتزود بالماء الصالح للشرب وذلك  -

مناطق الشمال إلى مناطق  وتركيز محاور جلب فائض المياه منبربط السدود بعضها ببعض 

 الوسط والجنوب.

 استغالل مياه الفيضانات لشحن الموائد المائية الجوفية. -

 : التصرف في الطلب على الميا 

شبه و وتحلية المياه المالحة تثمين الموارد المائية غير التقليدية، من مياه مستعملة ومعالجة -

 المالحة للتزود بالماء الصالح للشرب في مرحلة أولى وألغراض فالحية في مرحلة ثانية، 

 استغالل المياه خاصة على مستوى الضيعة، قتصاد في الماء والرفع من كفاءةتطوير برامج اال -

 اخية.منمع التغيرات ال تتأقلمتثمين استغالل الموارد المائية المتاحة مع استنباط أنماط زراعية  -

 التلوث، حماية نوعية المياه من كل مصادر -

تدعيم تشريك المنتفعين في إدارة األنظمة المائية من خالل ادخال مزيد من الحرفية وإرساء  -

 شراكة مع القطاع الخاص تدريجيا.

 تدعيم الكفاءات والبحث العلمي، وتطوير التشريعات. -
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 البرنامج في ما يلي: إ كاليا  وتتمثل أهم

  حصة  بشح الموارد المائية، حيث تبلغ سمتعتبر تونس من البلدان التي تت: الموارد المائيةندرة

متر مكعب للفرد في  2222 متر مكعب في السنة بينما يبلغ مؤشر فقر المياه بــ 422الفرد 

 متر مكعب للفرد في السنة. 222ـ السنة ومؤشر شح المياه ب

 ناخية، تواتر فترات الجفاف نتيجة التقلبات الم 

 ،تلوث الموارد المائية 

 ،الترسبات بالسدود 

 ارتفاع درجة الملوحة بها.ل المفرط لبعض الموارد الجوفية واالستغال 

 .استدامة األنظمة المائية في الوسط الريفي 

  القرار خاصة في مجال التصرف في المياه بالوسط الريفي. اتخاذتشريك المرأة في 
 

 يلي: في مجال قطاع المياه في ما المهمة تو ها  تتلخص أهم

 شاملة ومتكاملة  استراتيجية: وضع خطة 0222رافية لقطاع المياه إلى أفق القيام بدراسات استش

للمياه مع التأكيد على الجوانب الكمية والنوعية واألبعاد االقتصادية والتكنولوجية والبحث 

العلمي بهدف تأمين التوازنات بين العرض والطلب. وقد تم تمويل الدراسة من طرف البنك 

وقد ألف أورو.  0222والوكالة األلمانية للتنمية بقيمة  للتنمية والبنك األلماني لإلعماراإلفريقي 

 شهرا.   20لمدة  0222في شهر أفريل  نجاز الدراسةإ تم االنطالق في

  السدود وتحويل فائض المياهمواصلة ربط. 

  مياه البحر وتطوير التحكم في التقنيات.البرنامج الوطني لتحلية مواصلة تنفيذ 

 نذار المبكر واإلعالن عن الفيضانات.تطوير شبكات القيس وأنظمة اإل 

  تطبيق التكنولوجيات الحديثة في مجال التصرف في المعطيات وتطوير قواعد المعلومات عبر

 تركيز المنظومة المعلوماتية الوطنية للمياه.

 .تطوير التغذية الصناعية للموائد المائية عن طريق المياه التقليدية وغير التقليدية 

  المناطق  خاصة في الموارد المائية الجوفية من خالل تكثيف اآلبار االستكشافيةمواصلة تعبئة

 المعطشة.

 .تثمين المناطق السقوية العمومية بالتركيز على الجانب المؤسساتي ومراحل ما بعد اإلنتاج 

 االقتصاد في مياه الري 
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 زات ألولوية لتجهيمواصلة تجهيز المناطق السقوية بمعدات االقتصاد في مياه الري مع إعطاء ا

 .الري الموضعي

 التركيز على قيادة عمليات الري على مستوى الضيعة. 

 .بلورة مخطط عمل الدراسة التقييمية المنجزة حول برنامج االقتصاد في مياه الري 

 

 يلي: برنامج المياه في ما أولويا تتمثل 

  ن الموارد المائية لمنظومة الوطالرفع من نسبة تعبئة الموارد السطحية ومواصلة تدعيم وتأمين

 صفاقس،-الساحل –القبلي 

 تطوير استعمال المياه غير التقليدية كتحلية مياه البحر والمياه المالحة لحاجيات الشرب 

المياه المعالجة في مجال الري. وفي هذا اإلطار سيتم استكمال محطات التحلية  واستعمال

 ين الحاجيات من مياه الشرب.بجنوب البالد وبرمجة المحطات األخرى لتأم

  المفرط والتلوث بجميع أنواعه، االستغاللالمحافظة على الموارد المائية من 

  بعث استراتيجية تعنى بتثمين استغالل المناطق السقوية الموجودة عبر مراجعة اإلطار

 على المنظومات الفالحية. واالعتمادبمراحل ما بعد اإلنتاج  واالهتمامالمؤسساتي 

 ر التي العناصة التصرف المستديم في األنظمة المائية بالوسط الريفي من خالل مواصلة بلور

 الموضوعة في الغرض. االستراتيجيةجاءت بها 

 سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. التثمين األقصى للموارد المائية المعبأة 
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 : المياه22للبرنامج عدد لتنزيل العملياتيمخطط اويوضح الرسم البياني 

 

 : خارطة برنامج الميا 7بياني عدد  رسم

 

     ه   03    ن        

   ج       ض             ن   

         ألشغ              3 2    ن         ي         

                       

                ع م  ل       ألشغ               ن         ي 

       أ           ع م  ل             

   ن               3 1    ن         ي         

            ه      غ  

         ع م  ل ن               ن         ي 

            غ        ه

            ن              ن       ي  24

     ه             ل ن    

          ن                     ن         ي 

        ل ن    

               

     ل ن   ع     ن

   ش       غ    ن    أن        ه   ش

              

  ه  ش        ن      غ             

                    ة   ل             ة   ع ل      

           م       ث        •

         ن     ن      ه

 ي   م      ه                   ل        ة  24

    ة                        ة   ع ل      

 إل   ة   ع     ل             •

    ه        غ     ة    ن                   ة   ع ل      

 إل   ة   ع     ل ن           •

                    ن          •

       ة          ألشغ                      ة   ع ل      

 إل   ة   ع     ل       ألشغ                 •
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المیاه

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج  المیاه لسنة 

البرنامج

60 375  إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط
الریفي

84 465 إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة

28 000 تشجیعات الدولة لإلستثمار في قطاع المیاه

21 835 صیانة التجهیزات المائیة

59 998 (مساندة (تأجیر

95 589 تعبئة وحمایة الموارد المائیة

167 085  تحویل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه
 بعنوان نشاط  إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح

للشرب بالوسط الریفي

517 347  المجموع :
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 أدا  البرنامج -2
 

 يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

 

 لبرنامج وتطور مؤ را  ا دا ل االستراتيجية هدافا  -2-1

 ـي:فــ للبرنامج االستراتيجيةتتمثل األهداف 

 التصرف في الطلب على المياه.: 2.2 االستراتيجي الهدف 

 يتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط الريف :0.2 االستراتيجي الهدف. 

  تدعيم تعبئة الموارد المائية السطحية.2.2 االستراتيجيالهدف : 

 بين النساءإدراج هدف فيه مقاربة تراعي المساواة وتكافؤ الفرص  0222سنة  منذكما تم 

 :والرجال وجميع فئات المجتمع وهو

  تحسين دور المرأة في التصرف  الهدف المراعي لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص:: 4.2الهدف

 في المياه في الوسط الريفي

 
 الجدو  ال مني لمؤ را  قيس ا هداف اإلستراتيجية

 

 

  

 

201720182019202120222023

المؤشر 1.1.3: نسبة 

تجهيز المساحات القابلة 
%92939494.5959595

المؤشر 2.1.3:كميات 

المياه المعالجة المستغلة في 
13141317161820مليون م3

%100.44101100100100100100

2206.3522242196.52198219821982198مليون م3

%92929292939696

2310231023102310241024102410مليون م3

الوحدةمؤشرات قيس األداءاألهداف اإلستراتيجية
إنجازات

2020

الهدف 1.3: التصرف 

في الطلب على المياه

94.595,595.596

تقديرات

الهدف 3.3 : تدعيم 

تعبئة الموارد المائية 

السطحية

المؤشر 1.3.3: نسبة تعبئة 

الموارد المائية السطحية 

)مركزي(

الهدف المراعي لمبدأ 

المساواة وتكافؤ 

الفرص: تحسين دور 

المرأة في التصرف في 

المياه في الوسط الريفي

المؤشر: نسبة مساهمة 

المرأة بمجالس إدارة 

المجامع المائية الخاصة 

بالماء الصالح للشرب 

بالوسط الريفي وكمشرفات 

تقنيين )مديرة فنية(

%

المؤشر 3.1.3: نسبة 

استغالل الموارد المائية 

الجوفيّة دون إعتبار االبار 

العشوائية )جهوي(

الهدف 2.3:تلبية 

الحاجيات من الماء 

الصالح للشرب بالوسط 

المؤشر 1.2.3: نسبة 

التزود بالماء الصالح 

للشرب)جهوي(

%

6 -3355

93.694.196.5

7
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 0221بالنسبة لسنة  %202الغير قانونية اآلبار  باعتبارالمياه الجوفية  استغاللبلغت نسبة  

ما يبرز أن اآلبار الغير قانونية  وهو % 222هذه اآلبار بلغت  احتسابدون  االستغاللونسبة 

 من جملة الموارد. %02ـل تستغ

  دعم التصرف في الطلب على  :: التصرف في الطلب على الميا  .1 االستراتيجيالهدف

  الموارد المائية. استغاللالمياه لمزيد تثمين 

  حي يتلبية الحا يا  من الما  الصالح للشر  بالوسط الريف : .2الهدف اإلستراتيجي ، 

منها  ،0202على المستوى الوطني لسنة  %21.2تقدر نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بـ 

عن طريق الهندسة  %22.2عن طريق الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه و 12.2%

 الريفية. 

بفضل مشاريع  0202سنة  % 22,2المؤمل أن تصل نسبة  أما بالنسبة للمناطق الريفية من

منتفع بالماء الصالح للشرب(  24222لفائدة  ةجديد عيرامش 22 الهندسة الريفية )برمجة انجاز

و الكبرى المبرمجة أ حاوروستمكن مشاريع الم وكذلك الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه.

في طور االنجاز خاصة بواليات باجة وجندوبة وبنزرت من تطوير نسب التزود بهذه  التي هي

 الواليات والتي ال تزال دون المعدل الوطني.

  تدعيم تعب ة الموارد المائية السطحية. . اإلستراتيجي الهدف : 

  تحسين دور المرأة في التصرف  الهدف المراعي لمبدأ المساوا  وتكافؤ الفرص::  . الهدف

مساهمة المرأة كعضو في هيئة وذلك من خال  قياس ومتابعة  في المياه في الوسط الريفي

يوضح   حي التصرف ومديرة فنية في المجامع المائية للماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.

كأعضاء في مجمع لمياه الشرب أن وجود النساء، خاصة  2462تحليل المعطيات الخاصة بـ 

 ٪2فقط من العدد الجملي للمجامع المائية و ٪2مجالس اإلدارة منخفض للغاية وال يمثل إالّ 

 كمديرين فنيين.
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 أنشطة البرنامج: -2-2

 

ا هداف 

 اإلستراتيجية
 ا نشطة التدخال  مؤ را  قيس ا دا 

: 2.2الهدف 

التصرف في 

 الطلب على المياه

: نسبة 2.0.2.2المؤشر 

تجهيز المساحات القابلة 

للري بمعدات اإلقتصاد في 

 ) هوي( الماء

تجهي  المست ال  الفالحية  

 بمعدا  االقتصاد في ميا  الري

تشجيعات الدولة لإلستثمار في 

 قطاع المياه

 

 

إحداث والتصرف وإستغالل 

 المناطق السقوية

 

 

 

 

 

 تعبئة وحماية الموارد المائية

 

 

 صيانة التجهيزات المائية

 

:كميات 0.4.2.2المؤشر 

المياه المعالجة المستغلة في 

 ) هوي( الري الفالحي

 

: نسبة 2.2.2.2المؤشر 

استغالل الموارد المائية 

عتبار االبار الجوفيّة دون إ

 ) هوي( العشوائية

از آبار استكشافية وآبار إنج

 مراقبة.

 دراسا  مائية عامة :

إستغالل الموائد دراسة حول  -

المائية الجوفية بإعتماد تقنية 

 الصور الفضائية لحوض الجفارة

لعمومي دراسة تحيد الملك ا -

 هك. 22.222للمياه لحوالي 

صيانة  بكة القيس والرصد 

 الهيدرولو ية

: تلبية 0.2الهدف 

الحاجيات من الماء 

الصالح للشرب 

 بالوسط الريف

: نسبة 2.2.2.2المؤشر 

التزود بالماء الصالح 

 ) هوي( للشرب

احداث أو اعاد  تهي ة  بكا  

لما  الصالح للشر  بالوسط ا

 الريفي

 

ميقة للت ود بالما  احداث ابار ع

 الصالح للشر 

صيانة المنظوما  المائية في 

مجا  الما  الصالح 

وصيانة محطا  الضخ  للشر 

 للما  الصالح للشر 

 إحداث والتصرف وإست ال 

 بكا  الما  الصالح للشر  

 بالوسط الريفي

 

 

 

تحويل إعتمادا  لفائد  الشركة 

يع الميا  الوطنية إلست ال  وتوز

صيانة  )فاعل العمومي( بعنوان

 التجهي ا  المائية

 

 

 

 نفقا  البرنامج - 
 

 

 0202سنة  أد 971 562مقابل  أد 414 529في حدود  0202ضبطت نفقات برنامج المياه لسنة 

 وتتوزع كما يلي: . %2- بنسبة تطورأي 
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 در التمويلاحسب طبيعة النفقة ومص 0202لسنة  الميا مي انية برنامج 

 دينارال الوحدة:

 مصدر التمويل البيان
 تقديرا   ق م  إنجازا 

 النسبة الفارق
2019 2020 2021 

نفقا  

 التأ ير

على موارد 

 مي انية الدولة
49 268 54 112 60 026 5 914 10,9% 

 %10,9 914 5 026 60 112 54 268 49 موارد الدولة

على الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

4 034 4 960 4 628 -332 -6,7% 

 %9,4 582 5 654 64 072 59 302 53 مجموع القسم

نفقا  

 التسيير

على موارد 

 مي انية الدولة
1 796 1 292 1 360 68 5,3% 

 %5,3 68 360 1 292 1 796 1 موارد الدولة

على الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

6 047 6 647 7 040 393 5,9% 

 %5,8 461 400 8 939 7 843 7 مجموع القسم

نفقا  

 التدخال 

على موارد 

 مي انية الدولة
73 170 122140,0 106 225 -15 915 -13,0% 

على موارد 

القروض 

الخار ية 

 الموظفة

35 439 4 669 5 000 331 7,1% 

 %12,3- 584 15- 225 111 809 126 609 108 موارد الدولة

على الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

213 397 399 2 0,5% 

 %12,2- 582 15- 624 111 206 127 822 108 مجموع القسم

نفقا  

 اإلستثمار

على موارد 

 مي انية الدولة
166 127 186 097 176 027 -10 070 -5,4% 

على موارد 

القروض 

الخار ية 

 الموظفة

62 807 98 657 84 709 -13 948 -14,1% 

 %8,4- 018 24- 736 260 754 284 934 228 موارد الدولة

 %8,4- 018 24- 736 260 754 284 934 228 مجموع القسم

العمليا  

 المالية

على موارد 

 مي انية الدولة
  84000 84000  0,0% 

 %0,0  000 84 000 84   موارد الدولة

 %0,0  000 84 000 84   مجموع القسم
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المجموع 

نفقا  

  البرنامج 

على موارد 

 مي انية الدولة
290 361 447 641   -447 641 -100,0% 

على موارد 

القروض 

الخار ية 

 الموظفة

98 246 103 326   -103 326 -100,0% 

 %6,1- 620 33- 347 517 967 550 607 388 موارد الدولة

على الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

10 294 12 004 12 067 63 0,5% 

مجموع نفقا  

  البرنامج 
398 901 562 971 529 414 -33 557 -6,0% 

  
 

 2121توزيع مي انية برنامج الميا  لسنة : 8 رسم بياني عدد

 حسب طبيعة النفقة

 

 

 
 

 

 

 

 

  

ن        أ   
11 6%

 ن           
0 3%

ن            
21 5%

ن      إل  ث   
50 4%

  ن       ع ل         
16 2%
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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  : 

1 850 000111 085 00087 913 000284 848 000 184 000 000
(الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه (مركزي 

18 451 0001 360 000140 00093 711 000113 662 000 (السدود واألشغال المائیة الكبرى والموارد المائیة (مركزي2

1 625 00011 080 00012 705 000 البرنامج الفرعي المیاه بأریانة4

1 245 0009 435 00010 680 000 البرنامج الفرعي المیاه ببن عروس5

3 195 00016 792 00019 987 000 البرنامج الفرعي المیاه بمنوبة6

3 261 000806 0004 067 000 البرنامج الفرعي المیاه بنابل7

769 000405 0001 174 000 البرنامج الفرعي المیاه بزغوان8

2 292 0001 202 0003 494 000 البرنامج الفرعي المیاه ببنزرت9

2 593 0001 211 0003 804 000 Aالبرنامج الفرعي المیاه بباجة

3 817 0002 822 0006 639 000 Bالبرنامج الفرعي المیاه بجندوبة
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988 000970 0001 958 000 Cالبرنامج الفرعي المیاه بالكاف

1 659 0001 338 0002 997 000 Dالبرنامج الفرعي المیاه بسلیانة

2 345 0004 271 0006 616 000 Eالبرنامج الفرعي المیاه بالقیروان

1 752 0007 063 0008 815 000 Fالبرنامج الفرعي المیاه بالقصرین

1 028 0003 066 0004 094 000 Gالبرنامج الفرعي المیاه بسیدي بوزید

1 227 000663 0001 890 000 Hالبرنامج الفرعي المیاه بسوسة

736 00065 000801 000 Iالبرنامج الفرعي المیاه بالمنستیر

1 109 000562 0001 671 000 Jالبرنامج الفرعي المیاه بالمهدیة

1 173 000516 0001 689 000 Kالبرنامج الفرعي المیاه بصفاقس

1 845 0002 643 0004 488 000 Lالبرنامج الفرعي المیاه بقفصة

1 039 0003 675 0004 714 000 Mالبرنامج الفرعي المیاه بتوزر

1 582 0003 465 0005 047 000 Nالبرنامج الفرعي المیاه بقبلي

2 068 0002 325 0004 393 000 Oالبرنامج الفرعي المیاه بقابس

948 0001 347 0002 295 000 Pالبرنامج الفرعي المیاه بمدنین
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1 429 0003 390 0004 819 000 Qالبرنامج الفرعي المیاه بتطاوین

60 026 0001 360 000111 225 000260 736 000517 347 000 000 000 84جمـــلة البرنامج 3
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 نفقا  التأ ير  -1- 
 

 أد 4 201منها  تعهدا ودفعا أد 24 224حدود في  0202ضبطت نفقات التأجير لبرنامج المياه لسنة 

الذاتية  الموارد أد 4 222منها  0202سنة  تعهدا ودفعا أد 22 260موارد ذاتية للمؤسسات مقابل 

 . 9.4 %للمؤسسات أي بنسبة تطور

 

 ا عوان توزيع 

 البيان

أعوان اإلدارا  

المرك ية 

 والجهوية

أعوان المؤسسا  

العمومية الخا عة 

لمجلة المحاسبة 

 العمومية

 1المجموع 

أعوان 

المؤسسا  

العمومية غير 

الخا عة 

لمجلة 

المحاسبة 

 العمومية

 2المجموع 

 2649 - 2649 175 2474 : الميا  البرنامج 

 

 للمهمةفيهم  صأعوان مرخعون بين  2649يتوزع العدد الجملي لألعوان ببرنامج المياه المضبوط بـ 

عونا( وأعوان مؤسساتها العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية  2474) المركزية والجهوية بـ بمصالحها

 (.عونا262والبالغ عددهم )الدولة 

 

 نفقا  التسيير  -2- 

 

 أد 6 242منها تعهدا ودفعا  أد 1 422في حدود  0202ضبطت نفقات التسيير لبرنامج المياه لسنة 

على الموارد الذاتية  أد 2 246منها  0202ألف دينار سنة  6 222موارد ذاتية للمؤسسات مقابل 

  .%2.1أي بنسبة تطور للمؤسسات 

 

 نفقا  التدخال   - - 

 

على الموارد  أد 222منها تعهدا ودفعا  أد 624 111المياه في حدود  ضبطت نفقات التدخالت لبرنامج

 موارد ذاتية للمؤسسات أد 226ودفعا منها أد تعهدا  206 022 مقابل 0202لسنة  الذاتية للمؤسسات

 .% 20.0-أي بنسبة تطور  0202سنة 
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 وتتمثل أهم تدخالت هذا البرنامج في ما يلي: 

 مواصلة إنجاز مشاريع الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه:

  م د. 224,222مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بجندوبة بكلفة محينة تقدر بـ 

  م د. 42,022برنامج تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب بكلفة محينة بـ 

  م د. 60,222تزويد بعض المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب بكلفة 

  د بتمويل  م 22بالماء الصاااالح للشااارب )المرحلة الرابعة( بكلفة مشاااروع تزويد المراكز الريفية

 من الوكالة الفرنسية للتنمية.

  م د 222مشاروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية بوالية باجة بكلفة 

 بتمويل البنك األلماني للتنمية.

 ة ـااااابالمناطق الريفية بوالية بنزرت بكلفزود بالماء الصالح للشراب ـااااان نسبة التـااااامشروع تحسي

  بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية. م د 262

  د بتمويل البنك  م 012/يوم( بكلفة 2م 22222محطة تحلية مياه البحر بالزارات )القساااااط األول

 األلماني للتنمية.

  تمويل د ب م 201/يوم( بكلفة 2م 222222محطاة تحلياة ميااه البحر بصاااااافاقس )القسااااااط األول

 الوكالة اليابانية للتنمية.

  د والمتمثل في إنجاز محطة لتحلية  م 026المشروع الخاص بتدعيم الموارد المائية بكلفة تقدر بـ

مياه البحر بسااااوسااااة وتزويد المناطق بجنوب والية القيروان وانجاز وربط محطة لمعالجة المياه 

 بئر عميقة. 22بلبنة بوالية نابل وحفر وتجهيز وربط 

  د  م 222مشااااااروع تزوياد مرفأ تونس المالي بالحساااااايان والمدينة الدولية للمعرفة بتونس بكلفة

 ممول عن طريق البنك العالمي )أشغال الشبكة الخارجية(.

  د  م 222مشااروع تحسااين مردودية الشاابكات بالوسااط والجنوب التونسااي )القسااط األول( بكلفة

 ممول عن طريق البنك األلماني للتنمية.

 م د 22بكلفة  مجابهة ذروة استهالك الماء الصالح للشراب في فترة الصيف ة برنامجمواصل. 

 

طار قانون المياه في إ في قطاع للمستثمرين اتتشجيعباإلضافة إلى مواصلة تقديم الدولة لل هذا، -

 .االستثمار
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 االستثمارنفقا   - - 
 

تعهدا ألف دينار  2222 222في حدود  0202المياه لسنة  جلبرنام االستثمارضبطت نفقات 

 0202سنة دفعا ألف دينار  014 624و تعهدا ألف دينار 010 912مقابل  دفعا ألف دينار 022 622و

 . بالنسبة العتمادات الدفع  -8,4 %أي بنسبة تطور 

 

 وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيان
إنجازات 

2019
ق م 2020

تقديرات 

2021
النسبة )%(الفارق

البرنامج الفرعي 1: 

الهندسة الريفية واستغالل 

المياه)*(

108 72287 913-20 809-19,1

البرنامج الفرعي 2: السدود 

واألشغال المائية الكبرى 

والموارد المائية )*(

110 33593 711-16 624-15,1

مجموع البرامج الفرعية 

الجهوية
65 69779 11213 415

8,4-018 24-736 754260 934284 228المجموع

)*( تتم إحالة اإلعتمادات الخاصة بالبرامج السنوية والمقدرة بــ 63454 أ د لفائدة ميزانية المندوبيات 

الجهوية للتنمية الفالحية

الوحدة : ألف دينار



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

81

66 837

17 872

209 131

51 605

176 02784 709260 736 المجموع 

مشاریع جدیدة

294 142مشاریع بصدد اإلنجاز 452 563

83 951

536 514

767 429

53 048

820 477

1 219 992

136 999

1 356 991

33733
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 مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:على  االستثماروقد تطورت نفقات 

 

 

 
 وتتمثل أهم مشاريع االستثمار المدرجة ضمن هذا البرنامج في:

 .تحديد ملكية األودية والسباخ 
  تدعيم وكالة التنقيب عن المياه باقتناء أنابيب ومصفاة إلكساء اآلبار وفؤوس لحفر اآلبار وقطاع

 م د. 670غيار للحفارات بكلفة 
  د م 0740بكلفة  آبار عميقة استكشافية 8إحداث. 
  د م 074بئر مراقبة بكلفة  44إحداث 
   .مواصلة إنجاز أشغال سد الدويميس ببنزرت ومنشآت تحويل مياهه 
 م د منها  0175د الهـوارب بالـقيروان بكلفة ـــد سيدي سعد بـســمواصلة إنجاز مشروع ربط س

 للتنمية.م د مساهمة البنك االسالمي  0074
  د  م 61,75م د منها  75,,0مواصلة إنجاز سّد ماّلق العلوي بكلفة جملية تقدر بحوالي

شهرا ويهدف  0,مساهمة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. يمتّد المشروع على 
تحويل و إلـى تعويض خّزان ماّلق الحالي ومراقبـة وحماية سافلة السّد مـن الفيضانات )حوض مجردة( 

مليون متر مكعب سنويا إلى خّزان سيدي سالم إلنشاء مناطق سقوية جديدة على مساحة حوالي  ,8
 هك ودعم المساحات المتواجدة بأعلى وأسفل سّد سيدي سالم. 0555
  الممتـــدة مـن  0مواصلة إنجــاز مشروع الحماية من الفيـضانـات بـوادي مجـردة للـمنطقة السفلى

م د  61170م د منها  ,0007إلى قلعة األندلـس بـكلفة جملية محينة تقدر بحوالــي  ســّد العروسية

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

544 13-492 131571 992209 219 6751 500222 648  مشاريع بصدد اإلنجاز

474 10-511 126-605 99951 079136 51062 263  مشاريع وبرامج جديدة

018 24-981 736444 991260 356 7541 010284 934912 042228 259المجموع

الوحدة : ألف دينار

البيان

تطوراإلعتماداتتقديرات 2021ق م 2020انجازات 2019
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شهرا إلى دعم  605على  الذي يمتد المشروعويهدف هذا مساهمة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. 
وتحسين منظومة التحكم في الفيضانات بحوض مجردة وتحسين مجرى وادي مجردة الستيعاب ما 

/ث إضافية وكذلك الحّد من مخاطر الفيضانات والخسائر المنجّرة عنها عبر 0م 855و 155بين 
 تدعيم المنظومة الحالية للتنبؤ بالفيضانات ومنظومة إجالء المتساكنين

  م د  6178م د منها  4170سدود جـبلـية بكلفة جملية تقدر بـ  65مواصلة مشروع إحداث
واليات: الكاف )سّدي الكحل  1توزع هـذه الـسـدود علـى بمساهـمة صنـدوق أبـو ظبي للتـنـمية وتـ

والسقيفة(، سليانة )سّدي دمايم ووادي الحلوفة(، سيدي بوزيد )سّد حنيطة(، بنزرت )سيدي سلطان( 
 وتّمت إضافة باجة )سد المّرة( والقيروان )سد الرّمل( وبنزرت )سد الّسمار(.

 يث قنال مجردة الوطن القبلي بكلفة محينة بـ مواصلة مشروع رفع طاقة خزن ســد بوهرتمة وتحد
شهرا. ويهدف إلى  40ينجز على مـــدى  والذي م د الممّول من طرف البنك األلماني للتنمية 060

ألف هكتار من المناطق  05وضمان تزويد حوالي  0م م 00رفع طاقة الخزن اإلضافية للسد بسعة 
ودعم منظومة التصرف  0505-0505لشمال في أفق السقوية بوالية جندوبة وضمان توفير المياه با

في الفيضانات بحوض مجردة ويعود التحيين إلى إضافة عناصر جديدة متعلقة أساسا بتحديث قنال 
 مجردة للوطن القبلي.

  بكلفة محينة  0م م 40سنوات بـطاقة استيعاب تبـلغ  4مواصلة مشروع خزان السعيـــدة على مدى
االقتصادي  لإلنماءم د ممول من طرف الصندوق العربي  64574م د منها  68574تقدر بـ 

واالجتماعي. ويندرج هذا المشروع ضمن مشروع تحويل مياه أقصى الشمال التونسي نحو تونس 
 الكبرى والساحل والوطن القبلي قصد تكوين مخزون احتياطي لتلبية الحاجيات من مياه الشرب. 

 بكلفة  0م م 08سنوات بطاقة استيـعاب تبلغ  0ى مدى مواصلة مشروع خزان القلعة الكبرى عـل
االقتصادي واالجتماعي.  لإلنماءم د ممول من طرف الصندوق العربي  475,م د منها  66675

ويندرج هذا المشروع ضمن مشروع تحويل مياه أقصى الشمال التونسي نحو تونس الكبرى والساحل 
 ة الحاجيات من مياه الشرب.  والوطن القبلي قصد تكوين مخزون احتياطي لتلبي

 ة ـــــــسنـوات بكلف 4دى ــــى مـــــــــــــعلوخزان القلعة الكبرى  مواصلة إنجاز قناة تحويل السعـيدة بلي
 واالجتماعيالعربي لإلنماء االقتصادي  م د ممول من طرف الصندوق 05076م د منها  018

يندرج إنجاز قناة التحويل بين خزان السعيدة، محطة المعالجة بلي وخزان  .والبنك اإلسالمي للتنمية
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كم  08و خزان السعيدة ومحطة المعالجة بليكم بين  0,كم )منها  665القلعة الكبرى على مسافة 
كلم تعبئة  1بين محطة الضغط بسيدي بوعلي وخزان القلعة الكبرى ومحطة المعالجة بالساحل و

مشروع تحويل مياه الشمال وأقصى الشمال نحو الوطن القبلي والساحل ضمن  )خزان السعيدة 
وصفاقس عبر محطة بلي وذلك قصد تكوين مخزون إحتياطي لتعزيز وتلبية الطلب على مياه 

 الشرب. 
  د ممولة على خزينة  م 175مواصلة أشغال إعادة تهيئة قناة نبهانة والمنشآت الملحقة بها بكلفة

كلم  601ع من تهيئة القناة الرئيسية الممتدة من سد نبهانة إلى البقالطة بــطول الدولة ويتكون المشرو 
 كلم. ,4وقنوات فرعية بطول حوالي 

 م د بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء  0,1إنجاز سدود تاسة وخالد بكلفة محينة بـ  مواصلة
 االقتصادي واالجتماعي.

 للتنميةم د بتمويل من البنك األلماني  655إنجاز سد الرغاي بكلفة تقدر بـ  مواصلة. 
  م د منها  6075مواصلة مشروع تعلية سد سيدي سعد وتدعيم استقرار مفرغ الفيضانات بكلفة

شهرا وسيمّكن خاصة من  04م د مساهمة البنك األلماني للتنمية. ويمتّد المشروع على مدى  6075
 .0مليون م 655رفع دعم طاقة خزن سّد سيدي سعد بحوالي 

 م د. 0مشروع صيانة السدود الجبلية بقيمة  مواصلة 
  مواصلة أشغال تعصير المنطقة السقوية للحوض السفلي لوادي مجردة )المرحلة الثانية( من

ّدر ـــــمحّينة تقهك الممّول من طرف الـبنـك األلـماني للتنميـة بكلفة  0855والية منوبة على مساحة 
أشغال تصريف المياه والتجفيف وتهيئة المسالك إنجاز  0506سنة م خالل توسي .د م 8171بـ 

 .لمنطقة الشويقي الفالحية
  مواصلة مشـروع تعصير المنطقـة السقويـة بسيدي ثابـت الممـّول من طرف البنـك االلمانـي للتنمية

نجاز )بسيدي ثابت وجبل عمار (هك00,5م د وذلـك عـلـى مــساحة  ,07,بكلفة تقدر بـ  شبكة  وا 
 هك.  6500على مساحة  شلتجفيف بشرفا
  مواصلة إنجاز مشروع التصرف المندمج للموارد المائية بالمنطقة السقوية بمرناق على مساحة

سنة  وسيتم خاللم د  10هك الممول من طرف البنك األلماني للتنمية بكلفة محينة بـ  1055
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ع القنوات وتهيئة المسالك إتمام إعادة تهيئة محطات الضخ وبناء الخزانات ونقل ووض 0506
 الفالحية.

 من والية منوبة الممول من طرف البنك األلماني إعادة تهيئة قنال العروسية  مواصلة أشغال
 .م د 6,78للتنمية بكلفة 

 في إعادة تهيئة قناة العروسية الفرع الجنوبي من والية منوبة الممول من طرف البنك  االنطالق
 .د م 75األلماني للتنمية بكلفة 

  إعادة تهيئة محطة الضخ وقنوات الدفع ببرج العامري من والية منوبة الممّول من طرف البنك
 .م د 40األلماني بكلفة 

  عادة  م د 470ة هك من المناطق السقوية الجديدة بكلف 334إحداث هك من  654 تهيئةوا 
 القديمة.المنـاطق الـسقوية 

  هك بجندوبة وبنزرت والقصرين وتوزر  0005صرف وتجفيف المناطق السقوية على مساحة
 د. م 47005بكلفة 
 ي ــــــــى جانب تجهيز حوالــــــم د إل 175ة ـــودة بمضخات بكلفــــــــــــــبئرا عميقة موج 641ز ــــتجهي
 م د. 0محطة ضخ بالتيار الكهربائي بكلفة  01
 د من خالل القيام بجملة من أعمال الصيانة  م 6170قوية بكلفة تقدر بحوالي صيانة المناطق الس

والتعهد التي تهم محطات الضخ وشبكات الري وقنوات التجفيف ونقاط المياه إلى جانب جهر 
 األودية.

 م د. 6070كلم من المسالك الفالحية بقيمة  ,61 تهيئة 
  حداث  م ,بـــئرا عميقـة بكلفـة  05تعويـض  م د.  07085ة للـري بكلفعميقة آبار  1د وا 
 د ممولة عن طريق البنك العالمي  م 466مشروع تكثيف المناطق السقوية بكلفة  مواصلة إنجاز

واليات: جندوبة، باجة، سليانة، بنزرت،  1( ويشمل 0561-0504وينجز على مدى ستة سنوات )
هك وتحسين  00555ساحة ويهدف إلى إعادة تهيئة المناطق السقوية على م .نابل وصفاقس

حداث مسالك فالحية  1055االستغالل على مستوى شبكات الصرف والتجفيف على مساحة  هك وا 
 .كلم 611على طول 
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 م د ممول عن طريق البنك  606مشروع تثمين المناطق السقوية العمومية بكلفة  مواصلة إنجاز
إعادة تهيئة لى إ ويهدف أساساوزيد. االفريقي للتنمية بواليات الوسط القيروان والقصرين وسيدي ب

عادة تهيئة وتعصير المسالك الفالحية على  1555وتعصير المناطق السقوية على مساحة  هك وا 
وما بعد اإلنتاج بما في ذلك التزويد والترويج والتحويل  كم والتركيز على مراحل اإلنتاج 00طول 

  .بتشريك كل المتدخلين في القطاع
 م د منها  0075التصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفي بكلفة  مواصلة مشروع تحسين

منظومة مائية لتحسين التزويد  616د مساهمة البنك األلماني للتنمية. ويهدف إلى تأهيل  م 0075
بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي والري بالمناطق السقوية الصغرى والمتوسطة بكل من واليات 

 وسيدي بوزيد والمهدية وصفاقس.  القيروان والقصرين
  أنظمة 65مواصلة تنفيذ برامج التزود بالماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية وذلك بإنجاز 
 د بتمويـل من البنك اإلفريقي للتنمية. م 6871ساكن بكلفـة  64055لتزويد  ةجديد ةمائي
   م د بتمويل من البنك  0170ساكن بكلفة  05055نظاما مائيا قديما لفائدة  00إعادة تهيئة

 اإلفريقي للتنمية.
  م د. 078بئرا عميقة للماء الصالح للشراب بكلفة  61إحداث 
 م د.  670صيانة المنظومات المائية في مجال الماء الصالح للشراب بكلفة  مواصلة 
  م د. 67,8صيانة محطات الضخ للماء الصالح للشراب بكلفة 
 ة ببرنامج المياه والخاصة بالمشاريع التالية: إلى جانب تنفيذ العناصر المتعلق 

 .م د 6070التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نموا بـكلفة  -
م د  0708م د وغزالة جومين وسجنان بـ  071مشاريع التنمية الفالحية المندمجة )زغوان  -

 م د(. 0 والقيروان بـ
 

 نفقا  العمليا  المالية - - 
 

 

كقسط  أد 14222في حدود  0202مياه لسنة ال دفعا لبرنامجالمالية تعهدا و ضبطت نفقات العمليات

 . لرأسملة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه ثان
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 : ال ابا  وتهي ة ا را ي الفالحية برنامج 

 

 تقديم البرنامج وإستراتيجيته -1

 
 

 ثحي الطبيعية الثروة مكونات في هامة مكانة الفالحية واألراضااااي والمراعي الغابات تحتل

 .هام وبيئي واقتصادي اجتماعي بدور تضطلع
 

 ما يلى: حالت دون بلوغ األهداف في التى اإل كاليا تتمثل أهم 

للقطاع خاصة على المستوى الجهوي والمتمثل فى عدم التوازى بين المهام  اإلشكال الهيكلى   -

 .ذوالصلوحيات وإمكانيات التننفي الموكولة

تّشعب المسائل العقارية وغياب عالمات تحديد ملك الدولة الغابي وما نتج عنه من عمليات    -

التحّوز التي عرفتها الغابات التونسية في الفترة األخيرة والتي تستوجب العمل على اإلسراع 

بإعادة تحديد ملك الدولة الغابي واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ األحكام الصادرة بخصوص 

 العقارات المتحّوز بها من طرف الخواص.الستثمار على ا

عدم معالجة العديد من وضعيات األراضي المشّجرة بموجب أحكام أوامر تثبيت كثبان الرمال  -

والتى أصبحت خاضعة لنظام الغابات حيث أن تشكيات أصحاب األراضي فى تزايد والعديد من 

 إنجازات الحماية من زحف الرمال مهددة.

المنتوجات الغابية بقي دون طاقة اإلنتاج وذلك راجع لنقص في االعتمادات والموارد  استغالل -

 .الل الغابات وضعف التأطير الفنّيالبشرية الستغ

 صعوبة التعاطى مع المنتفعين لعدم اقتناعهم بجدوى تحسين المراعي باألراضي االشتراكية. -

وارد المائية والمسالك الفالحية التي صعوبات مرتبطة بالمناخ وبتدهور نوعية األرض وقلة الم -

 تعتبر عنصرا هاما إلنجاح عمليات تحسين المراعي.

الغياب شبه كلي لمجالس التصرف الجهوية لتسهيل التدخل خاصة باألراضي االشتراكية  -

واللجان الجهوية المكلفة بتحديد  الخاضعة لنظام الغابات وكذلك دور مجامع التنمية الفالحية

 .تراكية والخاضعة لإلنزالالمراعي االش

عدم مالئمة بعض فصول مجلة الغابات والقوانين المعمول بها إلسناد اللزمات لمشاركة سكان  -

الغابات في التصّرف المستدام في الثروات الغابية والرعوية ولتطوير الشراكة بين القطاع العام 

 والخاص وتنمية اإلستثمار الغابي.

مشجرة من طرف الدولة بعد الثورة حيث كثر طلب إستعادة هذه تفاقم مشكلة أراضي الخواص ال -

األراضي من طرف مالكيها وبالخصوص بعد تضاعف قيمتها العقارية نظرا لتواجدها في أغلب 

 األحيان محاذية للبحر أو للمناطق العمرانية.
 

غابات ال المستدام في والتصرف للتنمية جديدة عشرية خطة للغابات العامة اإلدارة وقد أعدت          

 من تحقق وما 0222-0222العشرية  اإلستراتيجية تقييم على اعتمادا (0222-0204) والمراعي

 جديدةال واإلنتظارات التوجهات وكذلك المسخرة واإلمكانيات إلنجازا نسق بين يوالتواز مكتسبات
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 وبرمجة اإلمكانيات توظيف إطار يحدد عملي مخطط أعدت كما بتونس. والمراعي الغابات لقطاع

 التالية: األهداف لبلوغ األنشطة لمختلف

o قدراته وتدعيم للقطاع والقانوني المؤسساتي اإلطار مالءمة، 

o واإلجتماعية االقتصادية التنمية في والمراعي للغابات المثلى المساهمة، 

o لثرواتا على والمحافظة يالبيولوج وتنوعها إنتاجيتها على والمحافظة الغابية المنظومات حماية 

 ،الطبيعية

o وتنميتها والرعوية الغابية للثروات البيئية والخدمات المهام على االبقاء، 

o نسبته. في والترفيع والرعوي الغابي الغطاء تثبيت 
 

 في: الفالحية األراضي لقطاع الغابات والمراعي وتهيئة اإلستراتجية المحاور أهم تتمثل

 ،التّرفيع في نسبة الغطاء للغابي 

  المحافظة على الغابات والموارد الطبيعية والرفع من نسبة المناطق المحمية من المساحة الجملية

 للغابات،

 ،الحد من انجراف التربة والمحافظة على خصوبتها 

 وتعبئتها لفائدة عمليات األحياء الحد من ضياع مياه السيالن. 

 

 لفالحيةال ابا  وتهي ة ا را ي ا: خارطة برنامج  رسم بياني عدد 
 

         غ             أل  ضي    04    ن        

    4 1    ن         ي         

   غ            ي 

المدير العام لل ابا : رئيس البرنامج الفرعي 

                   ل     4 2    ن         ي         

        أل  ضي 

    ل           ع م  ل                        ن         ي 

 أل  ضي        

 ل ن                ن              ن       ي  24

  غ             أل  ضي                   

   ل ن            ن                      ن         ي 

        

               

     ل ن   ع     ن

              

         أل  ضي    ش      م      ة   ع ل       24

        

(26)  غ     •
(24)                    ه•
•       (24)

    ن  ن      غ            ي    ش      غ  ي 

                    ة   ل             ة   ع ل      

         غ     غ     •

                  ة   ل             ة   ع ل      

         ع            أل  ضي        •

   ة   غ           ة   ع ل      
 إل   ة   ع     لغ      •

        ة                    ل   أل  ضي            ة   ع ل      

 ل                 ل   أل  ضي          إل   ة   ع    •

          ع             

 
 



89

الغابات وتهیئة األراضي
الفالحیة

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج  الغابات وتهیئة األراضي الفالحیة لسنة 

البرنامج

214 072 التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي

116 362 المحافظة على المیاه والتربة

11 450  تحویل اعهتمادات لفائدة دیوان تنمیة الغابات والمراعي بالشمال
 الغربي بعنوان التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة

والتنوع البیولوجي

6 742  تحویل اعتمادات لفائدة الوكالة العقاریة الفالحیة بعنوان تهیئة
األراضي الفالحیة

348 626  المجموع :
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 :أدا  البرنامج -2

 

 يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

 

 :اإلستراتيجية للبرنامج وتطور مؤ را  ا دا  ا هداف -2-1

 

التنمية : تطوير وظائف وخدمات القطاع الغابي والمساهمة في  .1 الهدف اإلستراتيجي

 االقتصادية واالجتماعية.

ل هذا الهدف أساسا في تطوير الوظائف والخدمات للقطاع الغابي والرعوي عبر حماية الغابات تمثي

من اآلفات والحرائق وكذلك تنظيم ومراقبة الصيد البري وحماية األحياء البرية والتصرف في 

على  ر الخشبية وتثمينها وتشجيع الخواصالمحميات الطبيعية وحسن استغالل المنتوجات الخشبية وغي

االستثمار في القطاع الغابي وذلك عبر اعتماد أمثلة تهيئة تشاركية ومندمجة للغابات تساهم في التنمية 

 .ةاالقتصادية واالجتماعي

 

: الحد من المساحات المهددة باإلنجراف والمحافظة والتصرف في موارد  .2 الهدف اإلستراتيجي

 التربة.

يتمثل الهدف في الحد من األراضي المهددة باإلنجراف من خالل الحماية وتدعيم األراضي     

التي وقعت تهيئتها باإلضافة إلى المحافظة والتصرف في موارد التربة وذلك بمراقبة وتقييم المناطق 

 السقوية.

 

مقاربة تراعي المساوا  وتكافؤ الفرص بين إدراج هدف فيه  0222سنة  منذتم  : . الهدف 

 .وهو: دعم دور المرأ  في التصرف في المنظوما  ال ابيةالنسا  والر ا  و ميع ف ا  المجتمع 

وبصفة فعالة في عمليات استغالل المنتجات  الغابات تشريك متساكنييرمي هذا الهدف إلى مزيد 

 لى المنظومات الغابية.الغابية مقابل إسداء خدمات تندرج ضمن المحافظة ع

ا هداف 

 اإلستراتيجية
 الوحد   مؤ را  قيس أدا  

 إنجازا 
2121 

 تقديرا 

2117 2118 211  2121 2122 212  

: 2.4الهدف  

تطوير وظائف 

وخدمات القطاع 

الغابي والمساهمة 

في التنمية 

االقتصادية 

 واالجتماعية

: نسبة الغطاء 2.2.4المؤشر 

الغابي مقارنة بالمساحة الجملية 

 ) هوي(مليون هك  22للبالد 

% 1,22 1,22 1,40 1,46 1,46 1,22 1,22 

: نسبة الغابات 0.2.4المؤشر 

المهيأة )المتمثلة في نسبة الغابات 

 المهيأة و في حالة استغالل(

 ) هوي(

% 22.2 02 22.2 42 42 40 24 
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 أنشطة البرنامج: -2-2
 

 

ا هداف 

 اإلستراتيجية
 ا نشطة التدخال   مؤ را  قيس أدا  

:  2.4الهدف  

تطوير 

وظائف 

وخدمات 

الغابي  القطاع

والمساهمة في 

التنمية 

االقتصادية 

 واالجتماعية

: نسبة الغطاء الغابي 2.4المؤشر.

 22مقارنة بالمساحة الجملية للبالد 

 ) هوي(مليون هك 

إعداد برامج تشجير 

بالمناطق الغابية وخاصة 

بالغابات التى تعرضت 

 لالنتهاكات واإلتالف.

رعوية التنمية والمحافظة على الموارد ال ابية وال

 والتنوع البيولو ي

 الغراسات عن طريق اإلدارة

 الغراسات عن طريق المقاوالت

 التثبيت بالغراسات

 غراسة مصدات الرياح

 غراسة حواشي الطرقات

 التشجير لدى الخواص و الغراسات المتعددة الفوائد

 تخفيف الغراسات

 صيانة الغراسات

 جمع البذور

 تهيئة المنابت

 انتاج المشاتل

 إعداد دراسا  التهي ة التشاركية والمندمجة لل ابا 

سنة  %62الترفيع في نسبة استغالل المنتوج الغابي من 

 كنسبة مثلى. %12إلى  0220

        حماية ال ابا  من الحرائق مع ا خ  بعين

حرائق ال ابا  االعتبار متطلبا  التدخل لمقاومة 

)اقتنا  معدا ، الصيانة، توفير المتطلبا  اللو ستية( 

 لمجابهة الحرائق.

فتح قواطع نارية، صيانة قواطع نارية، مقاومة 

 الحرائق، احداث ابراج مراقبة، و صيانة ابراج مراقبة.

: نسبة استغالل 2.2.4المؤشر 

المنتوج الغابي )نسبة البيوعات 

واستغالل المنتوج الغابي  مقارنة 

 )مرك ي( باإلمكانات(

% 42 12 222 12 85 12 85 

: المساحة المحترقة 4.2.4المؤشر 

لكل حريق )يقيس سرعة التدخل 

لتقليص معدل المساحة المحترقة( 

 ) هوي(

 3 3 3 2 10.47 6.31 06.12 هك

: الحد  0.4الهدف 

من المساحات 

المهددة باإلنجراف 

والمحافظة 

والتصرف في 

 موارد التربة 

: نسبة األراضي التي 2.0.4المؤشر

تمت حمايتها وتدعيمها )من جملة 

المساحات التي وقع التدخل فيها 

 0222-0222 -ضد اإلنجراف

ألف  242والمقدرة ب

 ) هوي(هك(

% 22.02 42,42 42,46 22,22 26,22 22,21 21,12 

:  نسبة المناطق 0.0.4المؤشر

 السقوية التي تمت مراقبتها وتقييمها

 ) هوي(

% 10.12 16.76 24,22 27.06 - - - 

 : . الهدف 

الهدف المراعي 

لمبدأ المساوا  

وتكافؤ الفرص : 

دعم دور المرأ  

في التصرف في 

 المنظوما  ال ابية

نسبة تمثيلية المرأة المؤشر:  

بمجالس إدارة مجامع التنمية 

 الناشطة بالقطاع الغابي

% 42 - 

 المؤشر جديد وسيتم تحيين المعطيات

سنة  % 22ويتمثل الهدف  بلوغ نسبة   

0202 
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لفائد  ديوان تنمية ال ابا  والمراعي  تحويل إعتمادا 

بالشما  ال ربي )فاعل العمومي( بعنوان التنمية 

والمحافظة على الموارد ال ابية والرعوية والتنوع 

 البيولو ي
 المحافظة على الميا  والتربة

تكثيف عمليات اإلحياء بالمناطق المهيئة وذلك بإعطائها 

 األولوية ضمن البرامج التنموية

: نسبة الغابات المهيأة 0.4المؤشر.

)المتمثلة في نسبة الغابات المهيأة و 

 ) هوي( في حالة استغالل(
       مزيد تكثيف التحاليل 

: نسبة استغالل المنتوج 2.4المؤشر 

الغابي )نسبة البيوعات واستغالل 

المنتوج الغابي  مقارنة باإلمكانات( 

 )مرك ي(

        متابعة و تقييم المناطق السقوية )تركيز شبكة

 بيزومترية لمراقبة المائدة  وملوحة التربة(

المساحة المحترقة  : 4.4المؤشر.

لكل حريق )يقيس سرعة التدخل 

 لتقليص معدل المساحة المحترقة(

 ) هوي(

       .القيام بحملتين في فصل الشتاء والربيع 

:  0.4الهدف 

الحد من 

المساحات 

المهددة 

باإلنجراف 

والمحافظة 

والتصرف في 

 موارد التربة 

: نسبة األراضي 0.4.0.4المؤشر

التي تمت حمايتها وتدعيمها )من 

جملة المساحات التي وقع التدخل 

( 0222-0222فيها ضد اإلنجراف )

 ) هوي(ألف هك(  142والمقدرة ب

  

        تقييم وضعية شبكة الصرف 

       إيجاد الحلول التقنية للحد من ملوحة التربة 

تحويل إعتمادا  لفائد  الوكالة العقارية الفالحية 

 )فاعل العمومي( بعنوان تهي ة ا را ي الفالحية

:  نسبة المناطق 0.2.0.4المؤشر 

السقوية التي تمت مراقبتها 

 ) هوي(وتقييمها

   

 

 نفقا  البرنامج: - 
 

 دودــي حــف 2021لسنة الغابات وتهيئة األراضي الفالحية ج ـبرنامب النفقات الخاصة ضبطت

 أد 9 222منها  أد  604 339مقابلعلى الموارد الذاتية للمؤسسات  أد 22 222منها أد  221 222

 .% 2.2مسجلة بذلك نسبة تطور يقدر بـ   0202لمؤسسات بقانون المالية لسنة على الموارد الذاتية ل

 وتتوزع كما يلي:

 

 2021    ن     ن       غ             أل  ضي           ن  
        ع    ن                   

 دينارال الوحد :

 مصدر التمويل البيان
 تقديرا   ق م إنجازا 

 النسبة الفارق
2019 2020 2021 

نفقا  

 التأ ير

موارد على 

 ميزانية الدولة
178 010 202 354 213 545 11 192 5,5% 

 %5,5 192 11 545 213 354 202 010 178 موارد الدولة

على الموارد 

الذاتية 

 للمؤسسات

4 464 5 415 5 375 -40 -0,7% 

 %5,4 152 11 920 218 769 207 474 182 مجموع القسم
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نفقا  

 التسيير

على موارد 

 ميزانية الدولة
499 911 950 39 4,3% 

 %4,3 39 950 911 499 موارد الدولة

على الموارد 

الذاتية 

 للمؤسسات

2 851 4 345 4 447 102 2,3% 

 %2,7 141 397 5 256 5 350 3 مجموع القسم

نفقا  

 التدخال 

على موارد 

 ميزانية الدولة
3 830 3 912 2 990 -922 -23,6% 

 %23,6- 922- 990 2 912 3 830 3 موارد الدولة

على الموارد 

الذاتية 

 للمؤسسات

65 156 191 35 22,4% 

 %21,8- 887- 181 3 068 4 895 3 مجموع القسم

نفقا  

 اإلستثمار

على موارد 

 ميزانية الدولة
119 308 114 959 121 421 6 462 5,6% 

على موارد 

القروض 

الخارجية 

 الموظفة

1 500 7 552 9 720 2 168 28,7% 

 %7,0 630 8 141 131 511 122 808 120 موارد الدولة

 %7,0 630 8 141 131 511 122 808 120 مجموع القسم

المجموع 

نفقا  

البرنامج 

  

على موارد 

 مي انية الدولة
301 647 322 136 338 906 16 771 5,2% 

على موارد 

القروض 

الخار ية 

 الموظفة

1 500 7 552 9 720 2 168 28,7% 

 %5,7 939 18 626 348 688 329 147 303 موارد الدولة

على الموارد 

ال اتية 

 للمؤسسا 

7 380 9 916 10 013 97 1,0% 

المجموع 

نفقا  

  البرنامج 

310 527 339 604 358 639 19 036 5,6% 
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  2121لسنة  الفالحية: ال ابا  وتهي ة ا را ي توزيع مشروع مي انية برنامج :11رسم بياني عدد 

 حسب طبيعة النفقة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ن        أ   
61 3%

ن            
0 3%

ن            
0 9%

ن      إل  ث   
37 6%
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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  : 

21 131 000904 0001 790 00065 280 00089 105 000 (الغابات والمراعي (مركزي1

14 900 00046 0001 200 00059 806 00075 952 000 (تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزي2

1 856 0001 856 000 الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بأریانة4

7 686 0007 686 000 الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة ببن عروس5

4 676 0004 676 000 الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بمنوبة6

7 054 0007 054 000 الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بنابل7

4 632 000170 0004 802 000 الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بزغوان8

14 158 000800 00014 958 000 الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بنزرت9

8 357 000465 0008 822 000 Aالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بباجة

15 548 000585 00016 133 000 Bالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بجندوبة



96

11 166 000430 00011 596 000 Cالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالكاف

10 520 000535 00011 055 000 Dالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسلیانة

10 751 0001 280 00012 031 000 Eالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالقیروان

15 281 000460 00015 741 000 Fالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالقصرین

5 830 000280 0006 110 000 Gالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسیدي بوزید

4 142 0004 142 000 Hالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسوسة

2 479 0002 479 000 Iالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالمنستیر

2 981 0002 981 000 Jالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالمهدیة

2 713 0002 713 000 Kالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بصفاقس

14 244 00014 244 000 Lالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بقفصة

5 265 0005 265 000 Mالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بتوزر

5 879 0005 879 000 Nالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بقبلي

10 403 00010 403 000 Oالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بقابس

1 589 0001 589 000 Pالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بمدنین
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10 304 0001 050 00011 354 000 Qالغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بتطاوین

213 545 000950 0002 990 000131 141 000348 626 000 4جمـــلة البرنامج
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 نفقا  التأ ير:  -1- 
 

في  0202ة لسن الغابات وتهيئة األراضي الفالحية لبرنامج تعهدا ودفعاضبطت نفقات التأجير 

منها  أد 769 207ل ـــى الموارد الذاتية للمؤسسات مقابــعل أد 2 262منها أد  021 202دود ـــح

 . %2.4أي بنسبة أي بنسبة تطور  0202لموارد الذاتية للمؤسسات سنة على ا أد 5 422

  

 ا عوان: توزيع
 

 البيان

أعوان اإلدارا  

المرك ية 

 والجهوية

أعوان المؤسسا  

العمومية الخا عة لمجلة 

 المحاسبة العمومية

 1المجموع 

أعوان المؤسسا  

العمومية غير 

الخا عة لمجلة 

 المحاسبة العمومية

 2المجموع 

: ال ابا  وتهي ة  البرنامج 

 ا را ي الفالحية
10530 117 10647 618 11265 

 

فيهم  صإلى أعوان مرخ الغابات وتهيئة األراضي الفالحيةيتوزع العدد الجملي لألعوان ببرنامج 

 العمومية الملحقة ترتيبياوأعوان مؤسساتها  عونا( 22222) ارة بمصالحها المركزية والجهويةللوز

لمجلة وإلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة  عونا( 226) بميزانية الدولة ويقدر عددهم بـ

 .عونا( 221والبالغ عددهم )المحاسبة العمومية 

 

 نفقا  التسيير:  -2- 
 

 دودـــي حـــــف 0202ة ــــلسن الغابات وتهيئة األراضي الفالحيةضبطت نفقات التسيير لبرنامج 

تعهدا  أد 4 242منها  أد 2 022مقابل  أد موارد ذاتية للمؤسسات 4 446منها تعهدا ودفعا  أد5  226

 . %0.6أي بنسبة تطور  0202سنة  موارد ذاتية للمؤسسات ودفعا

 

 نفقا  التدخال :  - - 
 

ي ف 0202لسنة  تعهدا ودفعا ضبطت نفقات التدخالت لبرنامج الغابات وتهيئة األراضي الفالحية

 أد 222منها  ودفعاأد تعهدا  4 221 موارد ذاتية للمؤسسات مقابل أد 222منها  أد 2 212حدود 

 .%02.1 تراجعأي بنسبة  0202سنة  موارد ذاتية للمؤسسات
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 :وتتمثل أهم تدخالت هذا البرنامج في
 

  م د: 2.2البرنامج التدعيمي لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بكلفة إنجاز 

 أشغال المحافظة على المياه والتربة   

 تحسين المراعي     

 التهيئة الغابية والغراسات    

 صيانة المسالك     

 

  عمليات متصاااااالة باإلصااااااالح  بالقياام بتادخالت الوكاالاة العقاارياة الفالحياة عبر القياام     

التصااافية العقارية والنزاعات والترسااايم بإدارة ووإصااادار الرساااوم العقارية  الزراعي

 .الملكية العقارية

 

 نفقا  اإلستثمار: - - 
 

دود ـــي حـــف 0202لسنة  الغابات وتهيئة األراضي الفالحية ضبطت نفقات االستثمار لبرنامج

 0202دفعا سنة  أد 511 122تعهدا و أد 248 020ا مقابل دفع أد 141 131تعهدا و أد 021 124

 .  وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:   %6أي بنسبة تطور 

 
 

 

لفائدة ميزانية المندوبيات  أد 222 122بالبرامج السنوية والمقدرة بـ تتم إحالة االعتمادات الخاصة  )*(

 الجهوية للتنمية الفالحية. 

 

 

البيان
إنجازات 

2019

ق م 

2020

تقديرات 

2021
الفارق

النسبة 

)%(

البرنامج الفرعي 1: 

الغابات والمراعي)*(
61 73565 2803 5455,7

البرنامج الفرعي 

2:تهيئة والمحافظة 

على األراضي 

59 55259 8062540,4

مجموع البرامج 

الفرعية الجهوية
1 2246 0554 831394,7

6307,0 1418 511131 808122 120المجموع

الوحدة : ألف دينار



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

100

9 155

565

85 152

45 989

121 4219 720131 141 المجموع 

مشاریع جدیدة

997 75مشاریع بصدد اإلنجاز 19 824

113 446

133 270

97 470

8 124

105 594

117 294

121 570

238 864

45424
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 :االستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يليوقد تطورت نفقات 
 

 

 تتمثل أهم مشاريع االستثمار المدرجة ضمن هذا البرنامج في: 

  2021مواصلة تنفيذ البرامج السنوية المتعلقة بأشغال الغابات والمراعي والذي سيشمل سنة 
قامة مصدات رياح في المناطق الصحراوية  الرفع في نسبة الغطاء الغابي ومقاومة االنجراف وا 

 م د إلنجاز العناصر التالية: 1470حيث تّمت برمجة 
 هك 0441      التشجير الغابي  
 هك 6085      التشجير الرعوي 
 هك6585            غراسات الهندي األملس 
 كلم  881     إحداث وتعلية طوابي 
 هك  61158    المراعيوتهيئة  صيانة الغراسات 
 كلم 061     صيانة المسالك الغابية 

  مواصلة المشروع الثاني للتصرف المندمج للغابات الممّول مـن طرف الوكالـة اليابانيـة للتعـاون
ية مناطق محم 1منطقـة غابيـة و 0,م د والـذي يتدخـل فــي  1071الدولـي بكلفـة محّينة تبلغ 

 ألف هك موزعة على واليات سليانة وزغوان وباجة وجندوبة والكاف. 85ويمتد على مساحة 
  مواصلة تنفيذ البرامج السنوية المتعلقة بالمحافظة على المياه وأديم األرض حيث تّمت برمجة

 التالية:م د وذلك إلنجاز العناصر  4,75
 هك 00541 تهيئة مصبات المياه 
 هك 04101 التعهد والصيانة 
 كلم 601 إصالح وتعديل مجاري األودية 
 وحدة 64 إحداث منشآت فرش المياه وتغذية المائدة 

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

 مشاريع بصدد 

اإلنجاز
120 79578 785117 29485 152-3 5016 367

  مشاريع وبرامج 

جديدة
127 40743 726121 57045 989-5 8372 263

630 3388 9-141 864131 511238 202122 808248 671120 111المجموع

الوحدة : ألف دينار

البيان

تطوراإلعتماداتتقديرات 2021ق م 2020انجازات 2019
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 وحدة 6 إحداث بحيرة لالستغالل 
  د  م 40مواصلة مشـروع التنمية الفالحية الريفية حول البحـيرات الجـبـلية بكلفة محينة تبلغ

سنوات ويتدخل المشروع في واليات  1مدى  د مساهمة البـنك األلمانـي للتنمية. ينـجـز علـى م 05منها 
انجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة  0506وسيتم خالل سنة  القصرين وسيدي بوزيد والقيروان

 وتهيئة المسالك الفالحية والتزود بالماء الصالح للشراب.
   منها  د م 60475مواصـلة برنامج التصرف فـي الموارد الطبيعية بالمناطق الهشة بكلفة

سنوات ويتدخل في واليات الكاف  1م د مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية. ينجز على مدى  60875
قيام بأشغال المحافظة على المياه ال 0506سنة في تم سيوسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وبنزرت. و 

 بية.والتربة وتهيئة المسالك الفالحية وصيانة الشبكات المائية والقيام بأشغال غا
  حيةوتهيئة األراضي الفال الغابات برنامجهذا إلى جانب إنجار عناصر بعض المشاريع في: 

 م د. 0570عناصر من مشروع التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نموا بقيمة  -
 .د م 07000عناصر من مشروع التنمية الفالحية المندمجة بغزالة جومين سجنان بكلفة  -
 د م ,67 مشروع التنمية وتثمين المنظومات الفالحية بوالية زغوانعناصر من  -
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 التعليم العالي والبح  والتكوين واإلر اد الفالحي:  البرنامج 
 

 :تقديم البرنامج وإستراتيجيته -1
 

المعرفة  تطويرعلى " شاد الفالحيريعمل البرنامج الخامس: التعليم العالي والبحث والتكوين واإل

في رفع تحديات تنمية القطاع  مهمة الفالحة والموارد المائية والصيد البحريلمعاضدة  "والتجديد

 الفالحي والتي تتمثل أساسا في:

 ،األمن الغذائي في بيئة دولية تتسم بالعولمة والتقلبتحقيق  .2

 ،(اإلنتاج واإلنتاجية والقيمة المضافة واالستثمار)تحسين  المساهمة في النمو .0

 ،التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتأقلم مع التغيرات المناخية .2

 ،القيمة للمنتجات الفالحيةسل الستطوير .4

 .التنمية الجهوية والعدالة االجتماعيةدعم وتنظيم المهنة  .2

 

وذلك بتطوير البحث العلمي الفالحي بما يكفل النّجاعة الّتي تقتضيها الفالحة العصرية ووضع 

خطّة لتنمية قطاع البحث الفالحي تضّمنت بالخصوص تدعيم الهيكلة في اتجاه التّقريب بين المستويين 

 النّظري والتّطبيق الميداني لتيسير انتفاع الفالّح بنتائج البحث. 
 

لفالحي فقد واصلت وكالة اإلرشاد والتّكوين الفالحي تنفيذ برامجها اّص اإلرشاد أّما في ما يخ

لتأمين وتنسيق األنشطة اإلرشادية وتأطير الفالحة الصغرى ذات الطّابع العائلي مع دعم وتوسيع 

 تجربة تكليف المستشارين الفالحين لإلحاطة بالمنتجين.
 

المهنية في ضبط حاجياتهم من اإلرشاد الفالحي ودعم كما تّم العمل على تشريك الفالّح والهياكل 

 اإلرشاد الميداني بتقريب المعلومة من المرشد وتحسين وسائل عمله وتعزيز عالقته بالبحث العلمي.
 

 وتتمثل أهم األولويات والتوجهات االستراتيجية للبرنامج في:

 تحسين الحوكمة -

 ،التكوين(تحسين جودة التعليم العالي الفالحي )هندسة  -

 ( لالستجابة لمشاغل الفالحين والبحارةRecherche à impactدعم البحث المؤثر ) -

 ،االستثمار في التجديد الفالحي ونقل التكنولوجيا -
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النهوض بالتعليم العالي والبحث الفالحي في إطار السياسة العامة للدولة في هذا     -

   ،المجال

 ،التكوين المهني الفالحيإعداد ورصد وتقييم برامج اإلرشاد و  -

 ،دعم جودة التكوين لتشغيلية أفضل للخّريجين -

منظومة بحث وإبتكار في القطاع الفالحي منتجة لقيم مضافة ودعم شبكة أقرينات   -

 ،واإلعالم العلمي

 ،تحسين جودة التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري -

 .تنمية مؤهالت المنتجين -

 

العالي والبحث  : التعليم05التالي مخطط التنزيل العملياتي للبرنامج عددويوضح الرسم البياني 

 :والتكوين واإلرشاد الفالحيالعلمي 

 

 والتكوين واإلر اد الفالحي العلمي التعليم العالي والبح : خارطة برنامج 11 رسم بياني عدد
 

     ي  إل ش          ن    عل ي    عل م   ع  ي      ث   5    ن        

     ي   عل م   ع  ي      ث    5 1    ن         ي         
                ث     عل م   ع  ي      ي           ن         ي 

               ة

               

     ل ن   ع     ن

 ع      ن         ل 

              

  إل ش         ن    5 2    ن         ي         
     ي

   ي         ع م         إل ش          ن              ن         ي 

          ن    ي

                     ة   ل      
•                                  

•                        

•                  

•            

                     ة   ل      
•                                    

•                       

   ع       ني  ل             

     ي إل ش       ن       ي       24

   ن            ل ن                      ن         ي        

     ي إل ش      ة      ة   ل       24
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 التعلیم العالي والبحث والتكوین
واإلرشاد الفالحي

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

   حسب األنشطة2021و تتوزع میزانیة برنامج  التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي لسنة 
على النحو التالي

البرنامج

57 290 التعلیم العالي الفالحي    

52 196 البحث الفالحي

9 730 تثمین نتائج البحث الفالحي

35 298 التكوین المهني الفالحي

42 107 اإلرشاد الفالحي

15 405  تحویل اعتمادات لفائدة معهد مناطق القاحلة بمدنین بعنوان البحث
الفالحي

717  تحویل اعتمادات لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب بعنوان البحث
الفالحي

212 743  المجموع :
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 :أدا  البرنامج -2
 

 يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:
 

 :للبرنامج وتطور مؤ را  ا دا  االستراتيجيةا هداف  -2-1

إطار مزيد مالئمة التكوين والتعليم العالي الفالحي مع متطلبات سوق الشغل والنهوض  في

ية مؤهالت في تنم الفالحيوتثمين نتائجه وتفعيل دور اإلرشاد  والجهويبالبحث الفالحي التنموي 

اد التعليم العالي والبح  والتكوين واإلر البرنامج الخامس " احتوى .المنتجين وقدرتهم على التجديد

 .أنشطة 7و" على برنامجين فرعيين على المستوى المركزي الفالحي

أهداف  2م تحديد ـــوبناءا على التوجه للعمل بالتنزيل العملياتي إلطار األداء للبرنامج، ت 

 وهم اآلتي ذكرهم:    وعددهم ابمؤ را  قيس أديقع قيسها  استراتيجية

: تحسين جودة التكوين والبحث والتجديد والنقل التكنولوجي لتنمية قطاع  .1 اإلستراتيجي الهدف

دعم جودة التعليم العالي وتطوير عدد الخّريجين في  الفالحة والصيد البحري: وذلك من خالل

 وإرساء منظومة بحث وابتكار في القطاع الفالحي منتجة لقيم مضافة.االختصاصات الواعدة 

 تنمية مؤهالت الفالحين والعاملين في قطاع الفالحة والصيد البحري: : .2الهدف اإلستراتيجي 

 :من أداء منظومة اإلرشاد الفالحي عبريساعد هذا الهدف في تنمية مؤهالت المنتجين والرفع 

المستغالت الفالحية ووحدات الصيد البحري في إطار جهاز وطني يضم تأمين إرشاد وتأطير  -

 هياكل ومؤسسات إدارية ومهنية وخاصة مع ضمان التنسيق بينها.

التدرج من إرشاد عام إلى إرشاد هادف وحسب الحزم التقنية وذلك بالتركيز على المستغالت  -

 .االستراتيجيةعات ووحدات الصيد البحري القابلة للتطور وإعطاء األولوية للقطا

توسيع مجاالت التدخل لتشمل عناصر التصرف والجودة واالسترسال والكلفة والمحافظة على  -

 الموارد الطبيعية وتنظيم المنتجين.

االعتماد على طرق ومناهج إرشادية متنوعة وناجعة مثل المدارس الحقلية والتنشيط الريفي  -

 والقطع المثالية.

 والخواص في منظومة اإلرشاد. تفعيل دور الهياكل المهنية -

 إرساء نظام معلوماتي علمي وتقني واقتصادي )محلي(. -
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 أنشطة البرنامج: -2-2

 

201720182019202120222023

1.1.5 : تأطير طلبة التعليم العالي 

الفالحي )مركزي(

مدرس لكل 

عدد من 

الطلبة

 1/ 11.35 1 / 101/9,2 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10

المؤشر2.1.5 :نسبة المدرسين

الباحثين الذين لديهم على األقل

بحث واحد منشور في مجلة

محّكمة خالل السنة الماضية

)مركزي(

%-505355585355

1.2.5 :المستوى الكيفي للتأطير 

والتكوين: عدد المكونين أ1، أ2/ 

العدد الجملي للمكونين )مركزي(

%7476

105,3 %  مقارنة 

بالتقديرات المحينة و 

  88,9 % مقارنة 

بالتقديرات األولية

85878890

2.2.5 :نسبة تبني تقنيات اإلنتاج 

)جهوي(
%67,849 ,854,859,657,858,959,6

1.5 :تحسين جودة 

التكوين والبحث 

والتجديد والنقل 

التكنولوجي لتنمية 

قطاع الفالحة 

والصيد البحري

2.5 :تنمية مؤهالت 

الفالحين والعاملين 

في قطاع الفالحة 

والصيد البحري

الوحدةمؤشرات قيس األداءاألهداف اإلستراتيجية

إنجازات

2020

تقديرات

 ا هداف اإلستراتيجية
مؤ را  قيس 

 ا دا 
  ألنش          

تحسين جودة : 2.2

التكوين والبحث 

والتجديد والنقل 

التكنولوجي لتنمية 

قطاع الفالحة 

 البحريوالصيد 

 : تأطير 1.1.5

طلبة التعليم 

 العالي الفالحي

 )مرك ي(

    عل م   ع  ي      ي 

                    ء             س          . 

                                                      ج           

 .     ء                   

                                         ء                 ث       

                         

      ج                                                     آ            

                        

                                            

 5.1.2المؤشر

نسبة المدرسين :

الباحثين الذين 

لديهم على األقل 

بحث واحد 

في مجلة  منشور

خالل محّكمة 

 السنة الماضية

 )مرك ي(

 البح  الفالحي 

                           ع     

  projets de recherche à impact                     

                                                                 

.                     ى 2                      ض          ه 

 .2   أ                        

         مشاريع بحث تنموي موجهة لفائدة  50في تمويل إنجاز

مراكز جهوية للبحث  54المراكز الجهوية للبحث الفالحي بالجهات )

الفالحي وقطب جهوي للبحث التنموي الفالحي بالكاف( وذلك في إطار 

 .0505يات البحث الفالحي في أفق أولو

 تثمين نتائج البح  الفالحي

تحويل إعتمادا  لفائد  معهد المناطق القاحلة بمدنين )فاعل عمومي( بعنوان 

 البح  الفالحي

تحويل إعتمادا  لفائد  القطب التكنولو ي بالجنو  )فاعل عمومي(  بعنوان 

 البح  الفالحي

تنمية مؤهالت : 0.2

الفالحين والعاملين 
1.5.2 

المستوى :

 التكوين المهني الفالحي 

 ص                                    
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في قطاع الفالحة 

 والصيد البحري

الكيفي للتأطير 

عدد : والتكوين

، 1المكونين أ
/ العدد 5أ

 الجملي للمكونين

 )مرك ي(

                  ال           

 

 

نسبة : 5.5.2

تبني تقنيات 

 اإلنتاج

 ) هوي(

  

 اإلر اد الفالحي
 

 : على مستوى الوكالة
الهياكل و تنظيم زيارات ميدانية لفائدة المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية

الوقوف على اإلشكاليات المطروحة وتقديم  المهنية القاعدية قصد

 المقترحات

الهياكل بوالفنيين والمستشارين واإلحاطة الفنية لفائدة المرشدين  التأطير

قصد مواكبة مستجدات البحث العلمي الفالحي وذلك من المهنية القاعدية 

 برمجة:خالل 

 في مجالي اإلنتاج النباتي والحيواني والهندسة الريفية، اإعالميا يوم 22 -

زيارة ميدانية لواليات باجة وسليانة والكاف وجندوبة وقابس وصفاقس  26 -

وتوزر وتطاوين والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وقبلي ومدنين 

والمنستير والمهدية وقفصة وبنزرت وذلك قصد متابعة األنشطة اإلرشادية 

الميدانية والوقوف على اإلشكاليات المطروحة لدى فنيي جهاز اإلرشاد 

 الميداني،

برنامج لالحاطة والتاطير في قطاع عمل خاصة حول إعداد ات ورش22 -

 خاص بفني جهاز االرشاد الميداني خضروات وتربية الماشيةياتين والالز

 -اجتماعات دورية لفائدة منسقي عمليات اإلرشاد 20 -

 ،أشرطة وثائقية وخمسةتلفزية جديدة  اتومض برمجة سبعة-

تحيين الومضات التي لم تعد صالحة للبث من ناحية جودة الصورة أو  -

ادية لظروف الموسم الصوت وأيضا من ناحية مواكبة الرسالة اإلرش

 ،الفالحي أو إدخال مستجدات البحث الفالحي

مواصلة بث الومضات التلفزية بمعدل ومضتين في اليوم بالتداول وطيلة  -

 األسبوع،

 شريط وثائقي حول تنمية روح المبادرة والمبادرة الخاصة،

 شريط وثائقي حول حقول التجارب في إطار مشاريع التعاون الدولي،

ي حول التعريف بالمؤسسات التكوينية مع تدعيمه بشهادات شريط وثائق

 ،نينالمتكوّ 

 شريط وثائقي حول نجاحات بإحدى الشركات التعاونية للخدمات الفالحية،

 إنجاز الومضات التالية: صيد وتثمين سلطعون البحر،صيدباإلضافة إلى  -

 .السالمة البحريةإستعمال المياه المعالجة في الفالحة و ، اللمبوكة

تكثيف استعمال البالغات اإلذاعية بالتنسيق مع الهياكل اإلدارية والمهنية  -

 التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري.

 22معلقات و 20مطويات و 26نشريات و 24برمجة دعائم مكتوبة : 

 جذاذات.

في إطار منهجية استعمال وسائل االتصال  0222كما تم خالل سنة 

التكنولوجية الحديثة  لتبليغ المعلومات الفنية ودعم دور الوكالة لدى المردين 

وذلك عبر استعمال تقنية اإلرساليات القصيرة على الهواتف الجوالة 

بة الخاصة بالمرشدين وذلك من اجل دعم قدرات جهاز اإلرشاد وجعله مواك

 لكل المعلمات الفنية و التظاهرات الخاصة باإلرشاد والتكوين.
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 :نفقا  البرنامج - 
 

لسنة  يالمخصصة لبرنامج التّعليم العالي والبحث والتّكوين واإلرشاد الفالح النفقات ضبطت

منها أد  022 224موارد ذاتية للمؤسسات مقابل  أد 24 212منها أد  226 202حدود  في 2021

 .%22.1أي بنسبة تطور  0202سنة  على الموارد الذاتية للمؤسسات أد 2 122

 

 2121مي انية برنامج التعليم العالي والبح  والتكوين واإلر اد الفالحي لسنة 

 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل 

 الوحد  : ألف دينار

 مصدر التمويل البيان
  تقديرا   ق م إنجازا 

 النسبة الفارق
2 019 2 020 2 021 

نفقا  

 التأ ير

على موارد 

 ميزانية الدولة
143 829 164 371 181 153 16 782 10,2% 

 %10,2 782 16 153 181 371 164 829 143 الدولة موارد

الموارد  على

 الذاتية للمؤسسات
20 125 3 501 3 376 2700,8% 

 %12,3 158 20 654 184 496 164 849 143 القسم  مجموع

نفقا  

 التسيير

على موارد 

 ميزانية الدولة
10 883 11 128 11 460 332 3,0% 

 %3,0 332 460 11 128 11 883 10 الدولة موارد

الموارد  على

 الذاتية للمؤسسات
9 061 9 617 10 511 894 9,3% 

 %5,9 226 1 971 21 745 20 944 19 القسم مجموع

نفقا  

 التدخال 

على موارد 

 ميزانية الدولة
3 725 1 902 1 905 3 0,2% 

موارد  على

 صناديق الخزينة
  8 109 9 730 1 621 20,0% 

 %16,2 624 1 635 11 011 10 725 3 الدولة موارد

الموارد  على

 الذاتية للمؤسسات
91 91 171 80 87,9% 

 %16,9 704 1 806 11 102 10 816 3 القسم مجموع

 على مستو  المندوبيا  : 

ات الفالحين من ينظم المرشدون اجتماعات مع الفالحين لتحديد حاجي -

يتم ضبط مجموعات الفالحين حسب المشاغل  التكوين واإلرشاد. ثم

 لتأطير رشاديةإعداد برنامج األنشطة اإل واالختصاص وتبعا لذلك يتم

 الفالحين:

شاط إرشادي جماعي على ن 2444على مستوى الجهوي برمجة  تتم

 261يوم إعالمي و 0212مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية )

ألف  220ي زيارة منظمة( وحوال 242قطعة مثالية و 222حصة تطبيقية و

جملة  من % 64ت خصص دالمنتجين. وقنشاط إرشادي فردي لفائدة 

 االستراتيجيةاألنشطة المبرمجة على المستوى الوطني إلى القطاعات 

 .إلى دعم المشاريع الجهوية % 2,12لألولويات الجهوية و %02,0و
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نفقا  

 اإلستثمار

على موارد 

 ميزانية الدولة
6 968 8 200 8 495 295 3,6% 

موارد  على

 صناديق الخزينة
  1 621   -1 621 -100,0% 

 %13,5- 326 1- 495 8 821 9 968 6 الدولة موارد

 %13,5- 326 1- 495 8 821 9 968 6 القسم مجموع

المجموع 

نفقا  

البرنامج 

  

على موارد 

 مي انية الدولة
165 405 185 601 203 013 17 412 9,4% 

موارد  على

 صناديق الخ ينة
0 9 730 9 730 0 0,0% 

 %8,9 412 17 743 212 331 195 405 165 الدولة موارد

الموارد  على

ال اتية 

 للمؤسسا 

9 172 9 833 14 183 4 350 44,2% 

نفقا   مجموع

  البرنامج 
174 577 205 164 226 926 21 762 10,6% 

 

 
  

 

 2121مي انية برنامج التعليم العالي والبح  والتكوين واإلر اد الفالحي لسنة توزيع : 12رسم بياني عدد 

 حسب طبيعة النفقة

 

 
 

 

ن        أ   
85 2%

ن            
5 4%

ن            
5 5%

ن      إل  ث   
4 0%
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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  : 

110 887 0008 095 00011 556 0004 800 000135 338 000 (التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزي1

29 695 0003 365 00079 0003 695 00036 834 000 (التكوین واإلرشاد الفالحي (مركزي2

235 000235 000 اإلرشاد الفالحي بأریانة4

537 000537 000 اإلرشاد الفالحي ببن عروس5

643 000643 000 اإلرشاد الفالحي بمنوبة6

1 891 0001 891 000 اإلرشاد الفالحي بنابل7

525 000525 000 اإلرشاد الفالحي بزغوان8

1 626 0001 626 000 اإلرشاد الفالحي ببنزرت9

541 000541 000 Aاإلرشاد الفالحي بباجة

865 000865 000 Bاإلرشاد الفالحي بجندوبة



112

1 452 0001 452 000 Cاإلرشاد الفالحي بالكاف

176 000176 000 Dاإلرشاد الفالحي بسلیانة

4 270 0004 270 000 Eاإلرشاد الفالحي بالقیروان

4 369 0004 369 000 Fاإلرشاد الفالحي بالقصرین

4 218 0004 218 000 Gاإلرشاد الفالحي بسیدي بوزید

1 310 0001 310 000 Hاإلرشاد الفالحي بسوسة

2 454 0002 454 000 Iاإلرشاد الفالحي بالمنستیر

2 133 0002 133 000 Jاإلرشاد الفالحي بالمهدیة

1 511 0001 511 000 Kاإلرشاد الفالحي بصفاقس

1 529 0001 529 000 Lاإلرشاد الفالحي بقفصة

3 574 0003 574 000 Mاإلرشاد الفالحي بتوزر

430 000430 000 Nاإلرشاد الفالحي بقبلي

201 000201 000 Oاإلرشاد الفالحي بقابس

5 243 0005 243 000 Pاإلرشاد الفالحي بمدنین
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838 000838 000 Qاإلرشاد الفالحي بتطاوین

181 153 00011 460 00011 635 0008 495 000212 743 000 5جمـــلة البرنامج
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 :نفقا  التأ ير 1- 
 

رشاد ن واإلــم العالي والبحث والتكويـالتعلي جــلبرنامودفعا تعهدا  رـضبطت نفقات التأجي     

 أد على الموارد الذاتية للمؤسسات مقابل 2 222أد منها  214 224 في حدود 0202لسنة ي ــالفالح

 .  %20.2أي بنسبة تطور  2020سنة ى الموارد الذاتية للمؤسسات ــعل أد 202منها  أ د 496 164
 

 ا عوان: توزيع

 البيان

أعوان اإلدارا  

المرك ية 

 والجهوية

أعوان المؤسسا  

العمومية الخا عة 

لمجلة المحاسبة 

 العمومية

 1المجموع 

أعوان المؤسسا  

العمومية غير 

الخا عة لمجلة 

 المحاسبة العمومية

 2المجموع 

: التعليم العالي والبح   البرنامج 

 والتكوين واإلر اد الفالحي
5651 - 5651 579 6230 

 

فالحي واإلرشاد ال يتوزع العدد الجملي لألعوان ببرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين    

وإلى أعوان  عونا( 5651والجهوية بـ )فيهم للوزارة بمصالحها المركزية  صإلى أعوان مرخ

 عونا(. 262والبالغ عددهم ) لمجلة المحاسبة العمومية المؤسسات العمومية غير الخاضعة

 .مقيم داخلي في الطب البيطري 26متربص و 61احتساب كلفة تأجير تم كما 

 :نفقا  التسيير  -2- 
 

د التعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشا لبرنامجتعهدا ودفعا  ضبطت نفقات التسيير     

 مقابل الموارد الذاتية للمؤسساتأد على  22 222أد منها  02 262 في حدود 0202لسنة الفالحي 

 .  %2.2أي بنسبة تطور  0202على الموارد الذاتية للمؤسسات سنة  أد 2 226منها  أد 02 642

 

 :نفقا  التدخال   - - 
 

 التعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد لبرنامجتعهدا ودفعا  التدخالتضبطت نفقات      

منها  أ د 22 220 مقابلالموارد الذاتية للمؤسسات أد على  262أد منها  22 122 في حدودالفالحي 

 .%22.2أي بنسبة تطور  0202على الموارد الذاتية للمؤسسات سنة  أ د 22

القيام بتهيئات وتجهيزات ودراسات لكل من معهد المناطق أهم تدخالت هذا البرنامج في  وتتمثل

 القاحلة بمدنين والقطب التكنولوجي والمراكز الفنية في قطاع الفالحة والصيد البحري.
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 :نفقا  االستثمار - - 
 

سنة لالتعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد الفالحي  ضبطت نفقات االستثمار لبرنامج

سنة  دفعا أد 2 102أد تعهدا و 22 226أد دفعا مقابل  1 422أد تعهدا و 22 222في حدود  0202

 .%22.2تراجع أي بنسبة  0202

 وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

البيان
إنجازات 

2019

ق م 

2020

تقديرات 

2021
الفارق

النسبة 

)%(

البرنامج الفرعي 

1:التعليم العالي 

والبحث الفالحي)*(

6 0914 800-1 291-21

البرنامج الفرعي 

2:التكوين واإلرشاد 

الفالحي)*(

3 7303 695-35-1

مجموع البرامج 

الفرعية الجهوية

14-326 1-495 8218 9689 6المجموع

الوحدة : ألف دينار

 *                                    ج                   ــ 1145 أ          

                                          



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

116

4 798

3 697

8 4958 495 المجموع 

مشاریع جدیدة

798 4مشاریع بصدد اإلنجاز 4 397

11 753

16 150

4 397

11 753

16 150

3697
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 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي: وقد تطورت نفقات االستثمار

 
 

 تتمثل أهم مشاريع اإلستثمار المدرجة ضمن هذا البرنامج في : 

  صيانة بتهيئة وتبليط طرقات وتهيئة وصيانة مؤسسات البحث والتعليم العالي الفالحي وذلك

 أسقف وتجديد شبكات الكهرباء والماء وإعادة شبكات التطهير.

  وفالحية. وبيداغوجيةاقتناء تجهيزات مخبرية وعلمية 

 .تهيئة وتجهيز وتحديث معاهد ومراكز التكوين المهني في قطاعي الفالحة والصيد البحري 

 مرأة الريفية بمختلف الواليات.اإلرشاد الفالحي والتمكين اإلقتصادي وتنمية ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

 مشاريع بصدد 

اإلنجاز
4 3054 2854 3974 79892513

  مشاريع 

وبرامج جديدة
15 6025 53611 7533 697-3 849-1 839

326 1-757 3-495 1508 82116 9079 96819 8516 9المجموع

الوحدة : ألف دينار

البيان

تطوراإلعتماداتتقديرات 2021ق م 2020انجازات 2019



118 

 

 

 

 : القياد  والمساند   البرنامج 

 

 :تقديم البرنامج وإستراتيجيته -1
 

يحتل العمل اإلداري صلب الهياكل اإلدارية بوزارة الفالحة مكانة هامة في بلورة التوجهات 

ح القيادة المادية والبشرية. فمصالاالقتصادية للقطاع والمساهمة في تحقيق أهدافها بتوفير اإلمكانيات 

 والمساندة تتدخل أفقيّا من أجل تقديم الّدعم المادي واإلداري والفنّي للبرامج األخرى والتّنسيق بينها.

نسق نمو القطاع الفالحي يجري العمل على تركيز هيكلة إدارية  وفي هذا الصدد والستحثاث      

عصرية تتّسم بدعم الموارد البشرية وإدخال التقنيات الحديثة من وسائل وبرمجيات ووضعها على 

 .ذمة مختلف المتدخلين في القطاع

 لبرنامج القيادة والمساندة في: ةتتمثل المحاور االستراتيجي
 

 تركيز هيكلة عصرية، -

 الموارد البشرية،دعم  -

 .إدخال التقنيات الحديثة من وسائل وبرمجيات ووضعها على ذّمة المتدخلين في القطاع -

 تتمثل أولويات برنامج القيادة والمساندة في:
 

 .تحسين نسبة التأطير باإلدارة 

 .تحسين تبادل المعلومات عبر استعمال التقنيات الحديثة لكل اإلطارات 

  لضمان حسن تنفيذ البرامج ومتابعتها.توفير الوسائل الالزمة 
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 : خارطة برنامج القياد  والمساند 1  رسم بياني عدد

 

      ن ة      ة    9    ن        

      ة  1 9    ن         ي         

    9 1         ن         ي 

               

     ل ن   ع     ن

               ن         ث      

              

    ة            ش           ة   ع ل     

  ش  ن  إل                م •

  م            إل   ء•

    ة              ش  ع  •

           ف      أله  ف•

     ن ة  2 9    ن         ي         

   9 2         ن         ي  

         ن       ي 24

          ة       ن ة 

        ل ن              ن          ن         ي     

                  ني  ل       

   ة  إلش  ف               ة   ع ل      

 إل   ة   ع     ل                   ع            ن 

 ن    إل   ة   ع     لش  ن     ن      ن            

           ع        ع      

    ة      ف  ي            ش    

    ة          إل           ة                •

            ل           ن       ة   ش  ن 
          ع     ل       إل       إل   ة •

    ل ن  م   إل            ف  ي    ث         ث   •
             ن    إل  ث      إل   ة   ع     ل      •

                    ة   ل      

           ني  ل     •

   م    ن       ة 

ف  ي    •           ة             ن     ش   ي       

ف   ي              ع         ن                 ن            

            ل       غ       ع       ن    
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القیادة والمساندة

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج  القیادة والمساندة لسنة 

البرنامج

16 314 اإلشراف والدراسات والتشریع

28 173 الدعم المالي واللوجستي

11 666 التصرف في الموارد البشریة

21 615 دعم التنمیة

119 942 (المساندة (تأجیر

11 860  تحویل اعتمادات لفائدة وكالة النهوض باالستثمارات الفالحیة
بعنوان : التشجیع على االستثمار

209 569  المجموع :
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 :أدا  البرنامج -2
 

 ما يلي: يتمثل إطار أداء البرنامج في

 

 :ا هداف اإلستراتيجية للبرنامج وتطور مؤ را  ا دا  -2-1

 :تتمثل أهداف البرنامج فــــي

 

 وضع الكفاءات الالزمة على ذمة المصالح لتأمين تنفيذ البرامج األخرى 

 حكام التصرف في الوسائل الماديةإ دمزي 

 جودة الخدمات تحسين 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201720182019202120222023

الهدف 1.9 وضع 

الكفاءات الالزمة على 

ذمة المصالح لتأمين 

تنفيذ البرامج األخرى

المؤشر 1.1.9: 

نسبة التأطير 

)مركزي+جهوي(

%22.121.420,82121.621.420.9

المؤشر 9.2.1 : 

معدل استهالك 

الوقود لسيارات 

المصلحة 

)مركزي+جهوي(

%7,7%8,2%8,0%8,2%8,1%8,2%8,0لتر/100 كلم

المؤشر9.2.2 : 

معدل كلفة إصالح 

وصيانة وتعهد 

وسائل النقل 

)مركزي+جهوي(

727722652520718718718ألف دينار

الهدف.3.9. تحسين 

جودة الخدمات

المؤشر 9.3.1 : 

نسبة الربط بشبكة 

األنترنات على 

مستوى المركزي 

والجهوي 

)مركزي+جهوي(

%868884,289,5100100100

إنجازات
2020

تقديرات

الهدف.2.9: مزيد 

إحكام التصرف في 

الوسائل المادية

الوحدةمؤشرات قيس أداء  األهداف
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 أنشطة البرنامج: -2-2

 

 ا نشطة  التدخال  المؤ را  ا هداف

:  وضع  2.2الهدف 

على  الكفاءات الالزمة

ذمة المصالح لتأمين 

 تنفيذ البرامج األخرى

نسبة  :2.2.2المؤشر

 التأطير

 اإلشراف والدراسات والتشريع 

 التصرف في الموارد البشرية

 ترقيات -

 تسوية الوضعيات اإلدارية -

 العمل على حسن توظيف اإلطارات اإلدارية  -

 دمزي:  0.2الهدف 

حكام التصرف إ

في الوسائل 

 المادية

 

معدل  : 2.0.2المؤشر 

الوقود  استهالك

 لسيارات المصلحة

 الدعم المالي واللوجستي  

 تجديد أسطول النقل -

ترشيد استعمال السيارة قصد تقليص كلفة استهالك  -

 الوقود 

مزيد مراقبة أسطول النقل ومقاربة المعدالت  -

 المسجلة مع معطيات المصنع.      

 الصناعية.تعميم منظومة المراقبة عبر األقمار  -

 مزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل  -

 استعمال البطاقات الذكية للتزود بالمحروقات

: معدل  2.0.0المؤشر

كلفة إصالح وصيانة 

 وتعهد  وسائل النقل

 الدعم المالي واللوجستي  

 تركيز آليات الصيانة الحديثة -

 تجديد أسطول النقل -

 مزيد التكوين والتحسيس لحسن استعمال وسائل النقل  -

 تحسين:  2.2الهدف 

 جودة الخدمات

 

نسبة  :2.2.2المؤشر 

الربط بشبكة األنترنات 

على مستوى المركزي 

 والجهوي

 الدعم المالي واللوجستي  

 تأهيل وصيانة الشبكة المعلوماتية - 

 ها.بتوفير المعدات االعالمية وضمان استمرارية العمل  -
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 :نفقا  البرنامج - 
 

أد منها  024 212 في حدود 0202ضبطت النفقات الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة لسنة 

موارد ذاتية للمؤسسات  أد 02 102منها د أ 042 012 مقابلأد موارد ذاتية للمؤسسات  04 220

 .%2,2أي بنسبة تراجع  0202سنة 

 كما يلي: البرنامج نفقات هذا وتتوزع
 

 حسب طبيعة النفقة ومصادر التمويل 2121مي انية برنامج القياد  والمساند  لسنة 

 
 الوحد : ألف دينار        

 مصدر التمويل البيان
 تقديرا   ق م  إنجازا 

 النسبة الفارق
2 019 2 020 2 021 

نفقا  

 التأ ير

على موارد 

 ميزانية الدولة
123 805 148 627 140 680 -7 947 -5,3% 

على موارد 

 صناديق الخزينة
          

 %5,3- 947 7- 680 140 627 148 805 123 موارد الدولة

على الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
480         

 %5,3- 947 7- 680 140 627 148 285 124 مجموع القسم

نفقا  

 التسيير

على موارد 

 ميزانية الدولة
21 205 17 964 18 930 966 5,4% 

على موارد 

 صناديق الخزينة
          

 %5,4 966 930 18 964 17 205 21 موارد الدولة

على الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
25 396 25 657 24 290 -1 367 -5,3% 

 %0,9- 401- 220 43 621 43 601 46 مجموع القسم

نفقا  

 التدخال 

على موارد 

 ميزانية الدولة
45 281 16 170 15 380 -790 -4,9% 

على موارد 

 صناديق الخزينة
45 233         

 %4,9- 790- 380 15 170 16 514 90 موارد الدولة

على الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
105 169 222 53 31,4% 

 %4,5- 737- 602 15 339 16 619 90 مجموع القسم
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نفقا  

 اإلستثمار

على موارد 

 ميزانية الدولة
17 379 22 293 24 684 2 391 10,7% 

على موارد 

القروض 

الخارجية 

 الموظفة

31 422 18 405 9 895 -8 510 -46,2% 

 %15,0- 119 6- 579 34 698 40 801 48 موارد الدولة

 %15,0- 119 6- 579 34 698 40 801 48 مجموع القسم

المجموع 

نفقا  

  البرنامج 

على موارد 

 مي انية الدولة
207 670 205 054 199 674 -5 380 -2,6% 

على موارد 

القروض الخار ية 

 الموظفة

31 422 18 405 9 895 -8 510 -46,2% 

على موارد 

 صناديق الخ ينة
45 233         

 %6,2- 890 13- 569 209 459 223 325 284 موارد الدولة

على الموارد 

 ال اتية للمؤسسا 
25 981 25 826 24 512 -1 314 -5,1% 

مجموع نفقا  

  البرنامج 
310 306 249 285 234 081 -15 204 -6,1% 

 

 
 حسب طبيعة النفقة 2121مي انية برنامج القياد  والمساند  لسنة : توزيع  1رسم بياني عدد 

 

 
 

 

 

ن        أ   
67 1%

ن            
9 0%

ن            
7 3%

ن      إل  ث   
16 5%
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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  : 

11 278 000258 0001 092 0003 723 00016 351 000 (القیادة (مركزي1

33 155 0005 840 00013 471 0005 675 00058 141 000 (المساندة (مركزي 2

3 000226 00045 000274 000 القیادة والمساندة بتونس3

2 623 000589 00023 00075 0003 310 000 القیادة والمساندة بأریانة4

2 830 000400 0005 00035 0003 270 000 القیادة والمساندة ببن عروس5

3 976 0001 00065 0004 042 000 القیادة والمساندة بمنوبة6

3 212 000575 000320 00080 0004 187 000 القیادة والمساندة بنابل7

6 551 000559 0001 000195 0007 306 000 القیادة والمساندة بزغوان8

3 208 000615 0001 000290 0004 114 000 القیادة والمساندة ببنزرت9

2 704 000600 000185 0003 489 000 Aالقیادة والمساندة بباجة
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5 172 000327 000390 0005 889 000 Bالقیادة والمساندة بجندوبة

4 556 000859 0004 860 00010 275 000 Cالقیادة والمساندة بالكاف

9 193 000400 0002 570 00012 163 000 Dالقیادة والمساندة بسلیانة

4 372 000745 000275 0005 392 000 Eالقیادة والمساندة بالقیروان

7 259 000793 0002 0004 165 00012 219 000 Fالقیادة والمساندة بالقصرین

3 585 000826 0001 000426 0004 838 000 Gالقیادة والمساندة بسیدي بوزید

2 441 000430 00032 00060 0002 963 000 Hالقیادة والمساندة بسوسة

2 099 000250 000200 00085 0002 634 000 Iالقیادة والمساندة بالمنستیر

2 724 000585 0001 00050 0003 360 000 Jالقیادة والمساندة بالمهدیة

3 169 000847 000218 0002 600 0006 834 000 Kالقیادة والمساندة بصفاقس

4 913 000860 0001 740 0007 513 000 Lالقیادة والمساندة بقفصة

7 140 000270 0001 00040 0007 451 000 Mالقیادة والمساندة بتوزر

4 114 000510 0004 000610 0005 238 000 Nالقیادة والمساندة بقبلي

4 384 000532 0002 0003 105 0008 023 000 Oالقیادة والمساندة بقابس
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3 302 000558 0002 0002 675 0006 537 000 Pالقیادة والمساندة بمدنین

2 717 000476 0003 000560 0003 756 000 Qالقیادة والمساندة بتطاوین

140 680 00018 930 00015 380 00034 579 000209 569 000 9جمـــلة البرنامج
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 :نفقا  التأ ير 1- 
 

أد  242 212في حدود  تعهدا ودفعا 0202ضبطت نفقات التأجير لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 

 .  %2.2تراجع أي بنسبة  0202سنة  أد 241 206مقابل 

 

 ا عوان: توزيع

 البيان
أعوان اإلدارا  

 المرك ية والجهوية

أعوان المؤسسا  العمومية 

الخا عة لمجلة المحاسبة 

 العمومية

 1المجموع 

أعوان المؤسسا  

العمومية غير الخا عة 

لمجلة المحاسبة 

 العمومية

 2المجموع 

: القياد   البرنامج 

 والمساند 
5412 - 5412 239 5724 

 

 زارةفيهم للو صإلى أعوان مرخ عوان ببرنامج القيادة والمساندةيتوزع العدد الجملي لأل

عونا( وإلى  5485) الجهوية بـالمصالح ون بالديوان وبما فيهم األعوان المباشربمصالحها المركزية 

 عونا(.  239المؤسسات العمومية غير الخاضعة والبالغ عددهم )أعوان 

 

 :نفقا  التسيير -2- 
 

 دودــي حـف تعهدا ودفعا 0202لبرنامـــج القيــادة والمساندة لسنة  ات التسييرــضبطت نفق

على  أد 02 226ها ــمن أد 621 43 أد موارد ذاتية للمؤسسات مقابل 04 022اد منها  42 002

 .  %2,2 تراجعأي بنسبة  0202الموارد الذاتية للمؤسسات سنة 

منطقة  22وقد تم في هذا اإلطار تدعيم برنامج التوكيل الصحي من خالل اقتراح إحداث 

منطقة موزعة على مختلف المندوبيات الجهوية  022تدخل جديدة ليصبح العدد الجملي للمناطق 

 .0202منطقة سنة  062أد مبرمجة لتغطية  4222مقابل  0202سنة أد  2002للتنمية الفالحية بكلفة 

 

 :نفقا  التدخال   - 
 

دود ـــي حـــفتعهدا ودفعا  0202ضبطت نفقات التدخالت لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 

موارد ذاتية  أد 222منها  أد 22 222مقابل  موارد ذاتية للمؤسسات أد 000أد منها  22 220

 .%4.2ي بنسبة تراجع أوذلك  0202للمؤسسات سنة 

 

 

 



129 

 

 

 

 :نفقا  االستثمار - - 

 

أد تعهدا  202 146في حدود  0202ضبطت نفقات االستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 

 %22تراجع أي بنسبة  0202دفعا سنة  أد 698 40تعهدا و أد 202 022أد دفعا مقابل  24 262و

 بالنسبة لنفقات الدفع.

 

 وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيان
إنجازات 

2019
ق م 2020

تقديرات 

2021
النسبة )%(الفارق

البرنامج الفرعي 1: 

القيادة )*(
4 4713 723-748-16,7

البرنامج الفرعي 2: 

المساندة)*(
9 8675 675-4 192-42,5

مجموع البرامج 

الفرعية الجهوية
26 36025 181-1 179-4,5

15,0-119 6-579 69834 80140 48المجموع

الوحدة : ألف دينار

)*( تتم إحالة اإلعتمادات الخاصة بالبرامج السنوية والمقدرة بــ 3331 أ د لفائدة ميزانية المندوبيات 

الجهوية للتنمية الفالحية



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار
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9 89528 608

5 971

24 6849 89534 579 المجموع 

مشاریع جدیدة

713 18مشاریع بصدد اإلنجاز 32 937

10 491

43 428

80 419

80 419

113 356

10 491

123 847

5971
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 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي: االستثماروقد تطورت نفقات 

 

 

 وتتمثل أهم مشاريع االستثمار المدرجة ضمن هذا البرنامج في: 
 

  وصيانة بالمباني االدارية إضافة إلى صيانة مقرات المندوبيات الجهوية إنجاز عمليات تهيئة

 للتنمية الفالحية واإلدارات الفرعية وخاليا اإلرشاد الفالحي.

  مواصلة تدعيم وسائل العمل بالوزارة وهياكلها الجهوية من خالل اقتناء التجهيزات والمعدات

 اإلعالمية واإلدارية ووسائل نقل.

 شروع التنمية الفالحية المندمجة بواليتي الكاف والقصرين ممول من البنك مواصلة إنجاز م

( 0202–0222سنوات ) 1م د ينجز على مدى  12,6اإلسالمي للتنمية بكلفة محينة تبلغ

 ويتوزع المشروع بين الواليتين كالتالي:
 

  :معتمديـات )نبّر وساقيـة سيدي يوسف وقلعة سنان  2يشمـل التدخـل والية الكاف

 م د. 22,2والقلعـة الخصبـة وتاجروين والجريصة والدهماني( بكلفة محينة تقدر بـ 

م د تعهدا للقيام أساسا بأشغال المحافظة على المياه  22,42برمجة  0202وقد تّم سنة  

مناطق سقوية إلى جانب إحداث  2مناطق سقوية عمومية وتهذيب  0والتربة وإحداث 

 كلم من المسالك الفالحية. 02

  : معتمديات )تالة وحيدرة والعيون وجدليان( بكلفة محينة 4يشمل التدخل والية القصرين

 كم  02م د تعهدا للقيام أساسا بإحداث  22,4برمجة  0202م د. وقد تّم سنة  20,6تبلغ 

 

 

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

إعتمادات 

التعهد

إعتمادات 

الدفع

 مشاريع بصدد 

اإلنجاز
101 39932 319113 35628 60811 957-3 711

 مشاريع وبرامج 

جديدة
21 8578 37910 4915 971-11 366-2 408

119 6-579591 84734 698123 25640 801123 47548 70المجموع

الوحدة : ألف دينار

البيان

تطوراإلعتماداتتقديرات 2021ق م 2020انجازات 2019
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 0222من المسالك الفالحية والقيام بأشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة 

 وحدة قبيون كما ستتم غراسة أشجار مثمرة. 02هك وإنجاز 

   مواصلة إنجاز مشروع التنمية الفالحية المندمجة بمعتمديات شمال والية قفصة بكلفة محينة

السند، سيدي يعيش، قفصة الشمالية، قفـصة معتمديات )2م د وسيشمل التدخل  22,2تقدر بـ 

 0202. وقـد تـّم سنـة (0202– 0222) سـنوات 1الجـنوبـية والقصر( ينجـز على مدى 

كلم من المسالك  22بئر بمعدات هيدروميكانيكية وتهيئة وتعبيد  21م د لتجهيز  2برمجـة 

 الفالحية إلى جانب متابعة وتكوين أصحاب المشاريع الصغرى.

 ـة إنجـاز مشروع التنميـة الفالحيـة المندمجـة بقابـس )المرحلة الثانية( بكلفـة تقدر بـ مواصل

معتمديات )المطوية، الحامة، مارث، مطماطـة القديمة، مطماطـة  2م د ويشمل التدخل  22,2

 0202. وقد تّم سنة (0202 – 0222)سنوات  6الجديدة ومنزل حبيب( ينجز على مدى 

كلم من  02 تعبيدوآبار عميقة وتهيئة  2لكهربة بئرين عميقتين وإحداث م د  02,2برمجـة 

هك وإحداث  022المسالك الفالحية وتهيئة المناطق السقوية بقرعة اللطايفة على مساحة 

 وتهيئة وتعلية طوابي وجسور إلى جانب اإلحاطة الفنية بالمشاريع الصغرى.

  والوعرة بمدنين بتمويـل من الصندوق مواصلة إنجاز مشروع التنميـة الرعوية بالظاهر

ـ  معتمديات  2م د ويشمل  24,0الدولي للتنمية الزراعية واإلتحاد األوروبي بكلفة محينة تقدر ب

( وقد 0202 – 0222سنوات ) 2)بنقردان، بني خداش وسيدي مخلوف( وينجز على مدى 

الفالحي والرعوي  م د لمواصلة القيام بتدعيم منظومة اإلنتاج 6,2برمجة  0202تم سنة 

 كم من المسالك الفالحية. 20وتهيئة وتعبيد 

  مواصلة إنجاز مشروع التنمية الفالحية المندمجة بالشريط الحدودي لوالية قفصة ممول عن

 0222) سنوات 2م د بأم العرائس والرديف ينجز على مدى  26,2طريق خزينة الدولة بكلفة 

آبار عميقة والقيام  2د تعهدا لكهربة وتجهيز  م 0,2برمـجة  0202وقد تم سنة . (0202 –

هك  222هك والغابات على مساحة  2222بأشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة 

 إلى جانب إقتناء مشاتل.

 نــمواصلة إنجاز مشروع التنمية المندمجة بمعتمديات الحنشة ومنزل شاكر وبئر علي م 

سنوات  2دى ــم د ينجز على م 22ة ــالمي للتنمية بكلفوالية صفاقس بتمويل من البنك اإلس

م د للقيام بأشغال المحافظة على المياه  2برمجة  0202. وقد تـــم سنة (0202–0226)

 والتربة وإقتناء خزانات تبريد والقيام بمراقبة األشغال والقيام بدراسات خاصة.
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  مواصلة إنجاز مشروع التنمية الفالحية المندمجة بوالية سليانة بتمويل من الصندوق الدولي

برقو  –مكثر–كسرى –الروحية(معتمديات  2م د ويشمل التدخل  21,2للتنمية الزراعية بكلفة 

برمجة  0202وقد تم سنة . (0200 – 0226) سنوات 2مدى  ينجز على )وسليانة الجنوبية

 02هك( وتهيئة المسالك الفالحية على طول  024إلعادة تهيئة المناطق السقوية )م د  22,4

 كلم وإقتناء مشاتل زيتون وأشجار مثمرة وتدعيم اإلنتاج الحيواني والنباتي بالجهة.

  اإلنطالق في مشروع التنمية الفالحية المندمجة لجنوب والية القصرين )مرحلة ثانية ( بكلفة

 :سنوات يهم خمس معتمديات 2ينجز على مدى بنك اإلسالمي للتنمية  م د بتمويل من ال 211

م د سنة  2حاسي الفريد وسبيطلة. وقد تم برمجة  -ماجل بلعباس  -فريانة  –قصرين الجنوبية 

 للدراسات ومتابعة األشغال. 0202

  ّة لمواصلة برنامج التعداد العام للفالحة والذي سيمّكن خاصة من توفير بيانات شاملة ومفص

 عن مختلف جوانب القطاع خدمة للتنمية. 

 : هذا إلى جانب إنجاز عناصر بعض المشاريع في برناج القيادة والمساندة 

 م د 2,01عناصر من مشروع التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نموا بقيمة  -

 م د. 2,2 اج اإلقتصادي واإلجتماعـي والتضامني بالقيروان بقيمةـعناصر من مشروع اإلدم -
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المباشرون بالدیوان

القیادة والمساندةالبرنـامج :

(القیادة (مركزيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

12 : اإلشراف والتخطیط1الوحدة العملیاتیة 

12 : اإلشراف والدراسات والتشریع1النشاط 

12 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
11 مكلف بمأموریة

12جملة البرنامج الفرعي

12القیادة والمساندةجملة برنامج

12الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

135

توزیع التـرقیـات

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةالبرنـامج :
(البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزيالبرنامج الفرعي :

269 : وحدة التنسیق والمتابعة1الوحدة العملیاتیة 

: تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

269

152سلك العملة

103.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

673.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

753.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

117السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

63.0 تقنيمساعد تقني

13.0 مساعد تقنيعون تقني

53.0 تقني رئیس أولتقني رئیس

53.0 تقني رئیستقني أول

1003.0 تقني أولتقني

142 : وحدة المصالح البیطریة3الوحدة العملیاتیة 

: حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

142

55سلك العملة
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463.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

93.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

14سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة

73.0 طبیب بیطري متفّقد جهويطبیب بیطري إختصاصي أول

73.0 طبیب بیطري أولطبیب بیطري

17سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین

13.0 طبیب بیطري صحي رئیسطبیب بیطري متفّقد مركزي

23.0 طبیب بیطري متفّقد عامطبیب بیطري متفّقد مركزي

143.0 طبیب بیطري متفّقد مركزيطبیب بیطري متفّقد جهوي

56السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

73.0 تقنيمساعد تقني

13.0 مساعد تقنيعون تقني

13.0 تقني رئیس أولتقني رئیس

23.0 تقني رئیستقني أول

453.0 تقني أولتقني

52 : وحدة حمایة ومراقبة جودة المنتجات الفالحیة4الوحدة العملیاتیة 

: الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت الفالحیة6النشاط  )

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

52

25سلك العملة

133.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

123.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

27السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

33.0 تقنيمساعد تقني

53.0 تقني رئیس أولتقني رئیس

93.0 تقني رئیستقني أول

103.0 تقني أولتقني

463جملة البرنامج الفرعي :
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463اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةجملة برنامج
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الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیةالبرنـامج :
(الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة(مركزي البرنامج الفرعي :

47 : وحدة اإلشراف ودعم اإلستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1الوحدة العملیاتیة 

: مساند ة (تأجیر4النشاط  )

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

47

11السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

23.0 مهندس عاممهندس رئیس

93.0 مهندس رئیسمهندس أول

26سلك العملة

33.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

43.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

33.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

63.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

43.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

23.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

43.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

10السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

63.0 تقنيمساعد تقني

43.0 تقني رئیستقني أول

47جملة البرنامج الفرعي :

47الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیةجملة برنامج
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المیاهالبرنـامج :
(الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه (مركزي البرنامج الفرعي :

141 : وحدة الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه1الوحدة العملیاتیة 

: مساندة (تأجیر5النشاط  )

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

141

22السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

123.0 مهندس عاممهندس رئیس

103.0 مهندس رئیسمهندس أول

115سلك العملة

53.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

1103.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

4السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

21.0 تقني رئیس أولتقني رئیس

23.0 تقني رئیستقني أول

141جملة البرنامج الفرعي :

(السدود واألشغال المائیة الكبرى والموارد المائیة (مركزيالبرنامج الفرعي :

300 : وحدة الموارد المائیة1الوحدة العملیاتیة 

: مساندة (تأجیر5النشاط  )

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

300

18السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

83.0 مهندس عاممهندس رئیس

103.0 مهندس رئیسمهندس أول

267سلك العملة

1553.0 4عامل صنف 3عامل صنف 
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7330.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

393.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

15السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

53.0 تقنيمساعد تقني

23.0 مساعد تقنيعون تقني

33.0 تقني رئیس أولتقني رئیس

53.0 تقني رئیستقني أول

417 : وحدة السدود واألشغال المائیة الكبرى2الوحدة العملیاتیة 

: مساندة (تأجیر5النشاط  )

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

417

24السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

43.0 مهندس عاممهندس رئیس

205.0 مهندس رئیسمهندس أول

349سلك العملة

1683.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

1113.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

353.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

353.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

44السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

53.0 تقنيمساعد تقني

243.0 مساعد تقنيعون تقني

63.0 تقني رئیس أولتقني رئیس

93.0 تقني رئیستقني أول

717جملة البرنامج الفرعي :

858المیاهجملة برنامج
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الغابات وتهیئة األراضي الفالحیةالبرنـامج :
(الغابات والمراعي (مركزيالبرنامج الفرعي :

4 883 : وحدة الغابات1الوحدة العملیاتیة 

: التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

4 883

20السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

153.0 مهندس عاممهندس رئیس

53.0 مهندس رئیسمهندس أول

852 4سلك العملة

13.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

221 3عامل صنف 2عامل صنف 

1 5803.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

2 2863.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

7643.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

11السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

113.0 تقني رئیستقني أول

883 4جملة البرنامج الفرعي :

(تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزيالبرنامج الفرعي :

551 : وحدة التهیئة والمحافظة على األراضي الفالحیة1الوحدة العملیاتیة 

: المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

551

22السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

113.0 مهندس عاممهندس رئیس

113.0 مهندس رئیسمهندس أول
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524سلك العملة

3903.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

653.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

343.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

353.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

5السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

53.0 تقني رئیستقني أول

551جملة البرنامج الفرعي :

434 5الغابات وتهیئة األراضي الفالحیةجملة برنامج
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التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحيالبرنـامج :
(التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي :

946 : وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

:     التعلیم العالي الفالحي1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

445

20السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

63.0 متصرف مستشارمتصرف

33.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

13.0 متصرف عاممتصرف رئیس

53.0 متصرفملحق إدارة

13.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

43.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

15السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

33.0 مهندس عاممهندس رئیس

83.0 مهندس رئیسمهندس أول

43.0 طبیب بیطري متفّقد مركزيطبیب بیطري متفّقد جهوي

240سلك العملة

23.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

33.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

533.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

733.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

443.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

83.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

213.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

173.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

193.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

14سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة

123.0 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب البیطريمساعد إستشفائي جامعي في الطب البیطري
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23.0 طبیب بیطري إختصاصي أولطبیب بیطري أول

3سلك أطباء البیاطرة اإلستشفائیین الجامعیین

33.0 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البیطريأستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب البیطري

1سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین

13.0 طبیب بیطري متفّقد عامطبیب بیطري متفّقد مركزي

105سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي

383.0 أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحيمساعد للتعلیم العالي الفالحي

503.0 أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحيأستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي

173.0 أستاذ التعلیم العالي الفالحيأستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي

47السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

63.0 تقنيمساعد تقني

23.0 مساعد تقنيعون تقني

93.0 تقني رئیس أولتقني رئیس

123.0 تقني رئیستقني أول

183.0 تقني أولتقني

: البحث الفالحي2النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

501

21السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

63.0 متصرف مستشارمتصرف

33.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

23.0 متصرف عاممتصرف رئیس

53.0 متصرفملحق إدارة

13.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

43.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

20السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

63.0 مهندس عاممهندس رئیس

143.0 مهندس رئیسمهندس أول

246سلك العملة

13.0 مهندس عام في علم طبقات األرضمهندس رئیس في علم طبقات األرض
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23.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

33.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

543.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

733.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

453.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

93.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

223.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

173.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

203.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

8سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

13.0 محلل مركزيمحلل

13.0 محلل عاممحلل رئیس

13.0 محلل رئیسمحلل مركزي

33.0 واضع برامجتقني مخبراإلعالمّیة

23.0 محللواضع برامج

3سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

13.0 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیقحافظ مكتبات أو توثیق

13.0 حافظ مكتبات أو توثیقمكتبي أو موثق

13.0 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

5سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر

13.0 رئیس مخبر عامرئیس مخبر رئیس

43.0 رئیس مخبررئیس أشغال مخبر

103سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي

383.0 أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحيمساعد للتعلیم العالي الفالحي

503.0 أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحيأستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي

153.0 أستاذ التعلیم العالي الفالحيأستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي

1سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

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

92السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

113.0 تقنيمساعد تقني

43.0 مساعد تقنيعون تقني
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183.0 تقني رئیس أولتقني رئیس

243.0 تقني رئیستقني أول

353.0 تقني أولتقني

2سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري

13.0 مكّون أول في الفالحة و الصید البحريمكّون في الفالحة و الصید البحري

13.0 مكّون رئیس في الفالحة و الصید البحريمكّون أول في الفالحة و الصید البحري

946جملة البرنامج الفرعي :

(التكوین واإلرشاد الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي :

1 295 : وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

: التكوین المهني الفالحي4النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

1 295

284 1سلك العملة

23.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

1453.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

2833.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

3213.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

55.0 مستكتب إدارة5عامل صنف 

2123.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

55.0 مستكتب إدارة6عامل صنف 

1533.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

55.0 مستكتب إدارة7عامل صنف 

613.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

463.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

463.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

11سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري

23.0 مكّون أول في الفالحة و الصید البحريمكّون في الفالحة و الصید البحري

53.0 مهندس عام مكون في الفالحة و الصید البحريمهندس رئیس مكون في الفالحة و الصید البحري

13.0 مكّون رئیس في الفالحة و الصید البحريمكّون رئیس في الفالحة و الصید البحري
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13.0 مكّون رئیس في الفالحة و الصید البحريمكّون أول في الفالحة و الصید البحري

23.0 مهندس رئیس مكون في الفالحة و الصید البحريمهندس أول مكون في الفالحة والصید البحري

295 1جملة البرنامج الفرعي :

241 2التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحيجملة برنامج
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القیادة والمساندةالبرنـامج :
(القیادة (مركزيالبرنامج الفرعي :

43 : اإلشراف والتخطیط1الوحدة العملیاتیة 

: اإلشراف والدراسات والتشریع1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

43

43سلك العملة

13.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

143.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

93.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

23.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

73.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

23.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

53.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

33.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

43جملة البرنامج الفرعي :

(المساندة (مركزي البرنامج الفرعي :

2 243 : الشؤون المالیة واللوجستیة والتنمیة1الوحدة العملیاتیة 

: المساندة (تأجیر5النشاط  )

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

2 243

147السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

43.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

23.0 متصرف عاممتصرف رئیس

233.0 متصرفملحق إدارة

833.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

133.0 مستكتب إدارةعون إستقبال
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163.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

66.0 متصرف مستشارمتصرف

3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

33.0 مهندس رئیسمهندس أول

078 2سلك العملة

53.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

1713.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

3613.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

6563.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

3601.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

233.0 عون تقني5عامل صنف 

2483.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

233.0 عون تقني6عامل صنف 

393.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

243.0 عون تقني7عامل صنف 

53.0 كاتب تصرف8عامل صنف 

463.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

253.0 مساعد تقني8عامل صنف 

623.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

253.0 مساعد تقني9عامل صنف 

53.0 ملحق إدارة10عامل صنف 

4سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

33.0 واضع برامجتقني مخبراإلعالمّیة

13.0 محللواضع برامج

1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

13.0 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیقحافظ مكتبات أو توثیق

1سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر

13.0 رئیس مخبررئیس أشغال مخبر

1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

13.0 فني سامي رئیس للصحة العمومیةفني سامي أول للصحة العمومیة

2سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
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13.0 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

13.0 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

6السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

63.0 تقني رئیستقني أول

243 2جملة البرنامج الفرعي :

286 2القیادة والمساندةجملة برنامج

329 11الجملة  العامة العدد الجملي :
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حسب األسالك و الرتب

151

2021 توزیع االنتدابات لسنة

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةالبرنـامج :

(البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزيالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

11: وحدة التنسیق والمتابعة 1 الوحدة العملیاتیة  

11: تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

11السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1 3.0 1 مهندس أول

11: وحدة المصالح البیطریة 3 الوحدة العملیاتیة  

11: حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

11السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1 3.0 1 مهندس أول

11: وحدة حمایة ومراقبة جودة المنتجات الفالحیة 4 الوحدة العملیاتیة  

: الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت6النشاط   
(الفالحیة

11

11السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1 3.0 1 مهندس أول

33جملة البرنامج الفرعي



152 نظـام أمـد

33جملة البرنامج



153 نظـام أمـد

الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیةالبرنـامج :

(الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة(مركزي البرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

22: وحدة اإلشراف ودعم اإلستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة 1 الوحدة العملیاتیة  

: مساند ة (تأجیر4النشاط  )22

22السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2 3.0 2 مهندس أول

22جملة البرنامج الفرعي

22جملة البرنامج



154 نظـام أمـد

المیاهالبرنـامج :

(الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه (مركزي البرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

44: وحدة الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه 1 الوحدة العملیاتیة  

: مساندة (تأجیر5النشاط  )44

44السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

4 3.0 4 مهندس أول

44جملة البرنامج الفرعي

(السدود واألشغال المائیة الكبرى والموارد المائیة (مركزيالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

22: وحدة الموارد المائیة 1 الوحدة العملیاتیة  

: مساندة (تأجیر5النشاط  )22

22السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2 3.0 2 مهندس أول

22: وحدة السدود واألشغال المائیة الكبرى 2 الوحدة العملیاتیة  

: مساندة (تأجیر5النشاط  )22

22السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2 3.0 2 مهندس أول

44جملة البرنامج الفرعي



155 نظـام أمـد

88جملة البرنامج



156 نظـام أمـد

الغابات وتهیئة األراضي الفالحیةالبرنـامج :

(الغابات والمراعي (مركزيالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

88: وحدة الغابات 1 الوحدة العملیاتیة  

: التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع1النشاط   
البیولوجي

88

88السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

8 3.0 8 مهندس أول

88جملة البرنامج الفرعي

(تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزيالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

22: وحدة التهیئة والمحافظة على األراضي الفالحیة 1 الوحدة العملیاتیة  

22: المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

22السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2 3.0 2 مهندس أول

22جملة البرنامج الفرعي

1010جملة البرنامج



157 نظـام أمـد

التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحيالبرنـامج :

(التكوین واإلرشاد الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

33: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 1 الوحدة العملیاتیة  

33: التكوین المهني الفالحي4النشاط 

33السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

3 3.0 3 مهندس أول

33جملة البرنامج الفرعي

33جملة البرنامج



158 نظـام أمـد

القیادة والمساندةالبرنـامج :

(القیادة (مركزيالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

44: اإلشراف والتخطیط 1 الوحدة العملیاتیة  

44: اإلشراف والدراسات والتشریع1النشاط 

44السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

4 3.0 4 مهندس أول

44جملة البرنامج الفرعي

44جملة البرنامج

30الجملة  العامة
العدد الجملي انتدابات جدیدة التكلفةتعویض اإلحاالت على التقاعد

30



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

159

2021توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةالبرنـامج :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بسوسةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1: حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

1سلك العملة
61عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

1اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةجملة برنامج

الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیةالبرنـامج :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بأریانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1: المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1تقني رئیس



160 نظـام أمـد

1جملة البرنامج الفرعي

1الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیةجملة برنامج



161 نظـام أمـد

المیاهالبرنـامج :

البرنامج الفرعي المیاه بسوسةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

: مساندة (تأجیر5النشاط  )1

1سلك العملة
91عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

1المیاهجملة برنامج



162 نظـام أمـد

الغابات وتهیئة األراضي الفالحیةالبرنـامج :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بنزرتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

7: التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

7سلك العملة
45عامل صنف 

62عامل صنف 

7جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بباجةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

5: التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

5سلك العملة
43عامل صنف 

61عامل صنف 

71عامل صنف 

5جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بجندوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

5: التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

4سلك العملة
41عامل صنف 

62عامل صنف 

71عامل صنف 

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة



163 نظـام أمـد
1تقني رئیس

1: المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

1سلك العملة
51عامل صنف 

6جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالكافالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1: التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1سلك العملة
41عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالقیروانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

11: التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

11سلك العملة
410عامل صنف 

51عامل صنف 

1: المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

1سلك العملة
21عامل صنف 

12جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسوسةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

3: التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة



164 نظـام أمـد
1مهندس عام

2سلك العملة
21عامل صنف 

41عامل صنف 

3جملة البرنامج الفرعي

34الغابات وتهیئة األراضي الفالحیةجملة برنامج



165 نظـام أمـد

التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحيالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 009 015 1

(التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

19:     التعلیم العالي الفالحي1النشاط 

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي

7سلك العملة
22عامل صنف 

105عامل صنف 

2سلك أطباء البیاطرة اإلستشفائیین الجامعیین
2أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البیطري

8سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
8أستاذ التعلیم العالي الفالحي

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1تقني أول

8: البحث الفالحي2النشاط 

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي

2سلك العملة
21عامل صنف 

31عامل صنف 

5سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
1أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي

4أستاذ التعلیم العالي الفالحي

27جملة البرنامج الفرعي 1 000 934



166 نظـام أمـد

اإلرشاد الفالحي بالقیروانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1: اإلرشاد الفالحي5النشاط 

1سلك العملة
61عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي 0

اإلرشاد الفالحي بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

2: اإلرشاد الفالحي5النشاط 

1سلك العملة
31عامل صنف 

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1تقني رئیس

2جملة البرنامج الفرعي 14 075

30التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحيجملة برنامج



167 نظـام أمـد

القیادة والمساندةالبرنـامج :

(المساندة (مركزي البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

: المساندة (تأجیر5النشاط  )1

1سلك العملة
101عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بالقیروانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

: المساندة (تأجیر5النشاط  )1

1سلك العملة
51عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

: المساندة (تأجیر5النشاط  )1

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1مهندس رئیس

1جملة البرنامج الفرعي

3القیادة والمساندةجملة برنامج

70الجملة  العامة
اإلنعكاس المالي العدد الجملي



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

168

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةالبرنـامج :

(البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

146 : وحدة التنسیق والمتابعة1الوحدة العملیاتیة 

146 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

13 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 متصرف
1 متصرف رئیس
5 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
57 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
19 مهندس رئیس
6 مهندس عام
31 مهندس أول
1 مهندس أشغال
38 سلك العملة
13 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 



169 نظـام أمـد

3 9عامل صنف 
8 10عامل صنف 
1 سلك أطباء البیاطرة اإلستشفائیین الجامعیین
1 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البیطري
4 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
4 طبیب بیطري متفّقد جهوي
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
32 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
6 مساعد تقني
1 عون تقني
5 تقني رئیس
5 تقني أول
15 تقني

225 : وحدة المصالح البیطریة3الوحدة العملیاتیة 

225 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف مستشار
3 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف
36 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
36 مهندس أول
18 سلك العملة
3 2عامل صنف 
6 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 9عامل صنف 
6 10عامل صنف 
5 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
4 تقني مخبراإلعالمّیة
1 واضع برامج
34 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري
2 طبیب بیطري وقتي



170 نظـام أمـد

24 طبیب بیطري متفّقد مركزي
7 طبیب بیطري صحي رئیس
1 سلك أطباء البیاطرة اإلستشفائیین الجامعیین
1 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البیطري
20 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
7 طبیب بیطري متفّقد عام
13 طبیب بیطري متفّقد جهوي
104 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
7 مساعد تقني
1 عون تقني
1 تقني رئیس
2 تقني أول
93 تقني
1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 قّیــم ( فالحة و صید بحري)

120 : وحدة حمایة ومراقبة جودة المنتجات الفالحیة4الوحدة العملیاتیة 

120 : الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت الفالحیة6النشاط  )

8 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
3 كاتب تصرف
46 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
17 مهندس رئیس
2 مهندس عام
27 مهندس أول
27 سلك العملة
2 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
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7 10عامل صنف 
4 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
2 رئیس مخبر رئیس
2 رئیس أشغال مخبر
1 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
1 أستاذ التعلیم العالي الفالحي
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
33 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
5 تقني رئیس
9 تقني أول
16 تقني

491جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة  والغذائیة بأریانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

29 : وحدة اإلنتاج الفالحي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

13 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
3 مهندس أول
2 سلك العملة
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
2 تقني رئیس
2 تقني

16 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

2 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
2 طبیب بیطري متفّقد جهوي
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7 سلك العملة
1 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 10عامل صنف 
4 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري
3 طبیب بیطري متفّقد مركزي
3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
2 تقني

29جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة ببن عرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

48 : وحدة اإلنتاج الفالحي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

20 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
1 مهندس عام
4 مهندس أول
5 سلك العملة
1 5عامل صنف 
1 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 تقني رئیس
3 تقني أول
1 تقني
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28 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

5 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
5 طبیب بیطري متفّقد جهوي
4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
9 سلك العملة
2 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 10عامل صنف 
2 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
2 طبیب بیطري متفّقد مركزي
8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 تقني أول
3 تقني

48جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بمنوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

34 : وحدة اإلنتاج الفالحي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

14 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
2 مهندس عام
2 مهندس أول
1 مهندس أشغال
1 سلك العملة
1 5عامل صنف 
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5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 تقني رئیس
1 تقني أول
2 تقني

20 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

5 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
5 طبیب بیطري متفّقد جهوي
6 سلك العملة
1 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
5 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
3 طبیب بیطري متفّقد مركزي
2 طبیب بیطري أول
4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول
3 تقني

34جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بنابلالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

103 : وحدة اإلنتاج الفالحي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

72 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

14 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
5 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
4 كاتب تصرف
8 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس مساعد
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6 مهندس رئیس
1 مهندس أشغال
38 سلك العملة
3 2عامل صنف 
7 3عامل صنف 
12 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
5 10عامل صنف 
12 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
5 تقني رئیس
2 تقني أول
3 تقني

31 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

4 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
4 طبیب بیطري متفّقد جهوي
3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف
10 سلك العملة
2 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 10عامل صنف 
8 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
4 طبیب بیطري
3 طبیب بیطري متفّقد مركزي
1 طبیب بیطري أول
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
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1 عون تقني
2 تقني رئیس
1 تقني أول
1 تقني

103جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بزغوانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

49 : وحدة اإلنتاج الفالحي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

31 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
4 مهندس أول
1 مهندس أشغال
17 سلك العملة
2 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول
2 تقني

18 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
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1 مستكتب إدارة
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس أول
8 سلك العملة
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 10عامل صنف 
2 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
1 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول
1 تقني

49جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة ببنزرتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

52 : وحدة اإلنتاج الفالحي ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

14 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس رئیس
1 مهندس عام
3 مهندس أول
2 سلك العملة
1 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
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1 مساعد تقني
1 تقني رئیس
2 تقني أول
1 تقني

38 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس أشغال
8 سلك العملة
2 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 10عامل صنف 
8 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
2 طبیب بیطري
1 طبیب بیطري وقتي
2 طبیب بیطري متفّقد مركزي
3 طبیب بیطري أول
6 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
6 طبیب بیطري متفّقد جهوي
12 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
3 عون تقني
1 تقني رئیس
2 تقني أول
5 تقني

52جملة البرنامج الفرعي
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البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بباجةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

58 : وحدة اإلنتاج الفالحي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

31 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
1 مهندس عام
1 مهندس أول
6 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 تقني مخبراإلعالمّیة
17 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
4 تقني رئیس
6 تقني أول
5 تقني

27 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس أول
9 سلك العملة
1 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
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1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
4 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
2 طبیب بیطري
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
1 طبیب بیطري صحي رئیس
2 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
2 طبیب بیطري متفّقد جهوي
10 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
1 عون تقني
1 تقني رئیس
3 تقني أول
3 تقني

58جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بجندوبالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

55 : وحدة اإلنتاج الفالحي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

24 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 مستكتب إدارة
9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس رئیس
4 مهندس أول
8 سلك العملة
1 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
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5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
3 تقني أول
1 تقني

31 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
2 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
13 سلك العملة
1 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 10عامل صنف 
5 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
2 طبیب بیطري متفّقد مركزي
2 طبیب بیطري أول
1 طبیب بیطري صحي رئیس
9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 عون تقني
1 تقني رئیس
4 تقني أول
2 تقني

55جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالكافالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

33 : وحدة اإلنتاج الفالحي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

15 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 
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2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
3 مهندس أول
3 سلك العملة
3 5عامل صنف 
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 تقني رئیس
2 تقني أول
1 تقني

18 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
3 سلك العملة
1 5عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
3 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
2 طبیب بیطري أول
3 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد عام
2 طبیب بیطري متفّقد جهوي
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
3 تقني أول
2 تقني

33جملة البرنامج الفرعي
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البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بسلیانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

89 : وحدة اإلنتاج الفالحي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

49 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
2 كاتب تصرف
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
4 مهندس أول
1 مهندس أشغال
9 سلك العملة
1 2عامل صنف 
3 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
25 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
4 تقني رئیس
9 تقني أول
10 تقني

40 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
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13 سلك العملة
1 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
8 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
3 طبیب بیطري
2 طبیب بیطري متفّقد مركزي
3 طبیب بیطري أول
3 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
3 طبیب بیطري متفّقد جهوي
10 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
3 تقني أول
4 تقني

89جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالقیروالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

51 : وحدة اإلنتاج الفالحي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

17 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
1 مهندس أول
5 سلك العملة
2 4عامل صنف 
2 6عامل صنف 
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1 8عامل صنف 
3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 تقني رئیس
1 تقني أول

34 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
17 سلك العملة
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
5 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
2 طبیب بیطري
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
2 طبیب بیطري أول
2 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
2 طبیب بیطري متفّقد جهوي
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 عون تقني
3 تقني أول

51جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالقصريالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

44 : وحدة اإلنتاج الفالحي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

22 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 
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4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
2 مهندس أول
9 سلك العملة
1 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 سلك المهندسین في علم طبقات األرض
1 مهندس أول في علم طبقات األرض
8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
2 تقني رئیس
2 تقني أول
3 تقني

22 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
2 مستكتب إدارة
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
10 سلك العملة
1 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 10عامل صنف 
5 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
2 طبیب بیطري
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
2 طبیب بیطري أول
1 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
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2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 عون تقني

44جملة البرنامج الفرعي

 البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بسیديالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

60 : وحدة اإلنتاج الفالحي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

20 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس رئیس
1 مهندس عام
1 مهندس أول
1 مهندس أشغال
5 سلك العملة
2 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس مخبر رئیس
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
2 تقني رئیس
2 تقني

40 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 مستكتب إدارة
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
12 سلك العملة
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1 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
4 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
2 طبیب بیطري
1 طبیب بیطري وقتي
1 طبیب بیطري أول
7 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد عام
6 طبیب بیطري متفّقد جهوي
1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي أول للصحة العمومیة
12 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 مساعد تقني
3 عون تقني
2 تقني أول
2 تقني

60جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بسوسةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

58 : وحدة اإلنتاج الفالحي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

25 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
12 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس رئیس
1 مهندس عام
6 مهندس أول
5 سلك العملة
1 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
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1 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
3 تقني رئیس
1 تقني أول
2 تقني

33 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 مستكتب إدارة
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس أول
10 سلك العملة
1 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 10عامل صنف 
6 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
2 طبیب بیطري
4 طبیب بیطري متفّقد مركزي
6 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
6 طبیب بیطري متفّقد جهوي
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
3 تقني رئیس
2 تقني أول

58جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالمنستالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة
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51 : وحدة اإلنتاج الفالحي بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

13 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب تصرف
8 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس رئیس
2 مهندس أول
1 مهندس أشغال
4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
3 تقني

38 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أشغال
15 سلك العملة
3 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
3 9عامل صنف 
5 10عامل صنف 
5 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
3 طبیب بیطري متفّقد مركزي
2 طبیب بیطري أول
6 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد عام
5 طبیب بیطري متفّقد جهوي
9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
2 تقني رئیس
3 تقني أول
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1 تقني

51جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالمهديالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

58 : وحدة اإلنتاج الفالحي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

16 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس رئیس
4 مهندس أول
2 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 
4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
1 تقني أول
2 تقني

42 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
1 كاتب تصرف
11 سلك العملة
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
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2 10عامل صنف 
8 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
6 طبیب بیطري متفّقد مركزي
2 طبیب بیطري صحي رئیس
6 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
6 طبیب بیطري متفّقد جهوي
11 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 عون تقني
2 تقني رئیس
3 تقني أول
4 تقني

58جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بصفاقالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

69 : وحدة اإلنتاج الفالحي بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

22 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
1 راقن مساعد
9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
7 مهندس أول
8 سلك العملة
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول
1 تقني
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47 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
2 كاتب تصرف
17 سلك العملة
1 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
1 10عامل صنف 
10 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
5 طبیب بیطري
2 طبیب بیطري وقتي
2 طبیب بیطري متفّقد مركزي
1 طبیب بیطري أول
3 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
3 طبیب بیطري متفّقد جهوي
13 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 مساعد تقني
4 تقني أول
4 تقني

69جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بقفصةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

61 : وحدة اإلنتاج الفالحي بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

23 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
2 ملحق إدارة
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3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
2 مهندس أول
8 سلك العملة
1 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 تقني رئیس
2 تقني أول
4 تقني

38 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
22 سلك العملة
7 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
6 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
2 طبیب بیطري
2 طبیب بیطري متفّقد مركزي
2 طبیب بیطري أول
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
4 تقني أول
1 تقني

61جملة البرنامج الفرعي
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البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بتوزرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

12 : وحدة اإلنتاج الفالحي بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

6 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
3 مهندس أول
1 سلك العملة
1 5عامل صنف 
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس

6 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
3 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 10عامل صنف 
2 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
1 طبیب بیطري أول

12جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیةوالغذائیة بقبليالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

40 : وحدة اإلنتاج الفالحي بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

19 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
2 مستكتب إدارة



196 نظـام أمـد

4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس أول
5 سلك العملة
3 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 10عامل صنف 
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول
3 تقني

21 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 كاتب تصرف
7 سلك العملة
1 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
2 طبیب بیطري
3 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
3 طبیب بیطري متفّقد جهوي
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
1 تقني أول
5 تقني

40جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بقابسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

85 : وحدة اإلنتاج الفالحي بقابس1الوحدة العملیاتیة 
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57 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب راقن
7 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
1 كاتب تصرف
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس أول
31 سلك العملة
9 4عامل صنف 
12 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
2 10عامل صنف 
11 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
2 عون تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول
3 تقني

28 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
14 سلك العملة
1 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
3 10عامل صنف 
8 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
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3 طبیب بیطري
3 طبیب بیطري أول
2 طبیب بیطري صحي رئیس
4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 عون تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول

85جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بمدنینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

14 : وحدة اإلنتاج الفالحي بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

6 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس أول
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
1 تقني

8 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

3 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري أول
2 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
2 طبیب بیطري متفّقد جهوي
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 تقني
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14جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بتطاويالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

28 : وحدة اإلنتاج الفالحي بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

14 : تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
4 مهندس أول
5 سلك العملة
3 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 10عامل صنف 
3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
1 تقني أول

14 : حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

2 سلك العملة
1 4عامل صنف 
1 9عامل صنف 
5 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
3 طبیب بیطري
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
1 طبیب بیطري أول
2 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
2 طبیب بیطري متفّقد جهوي
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
4 تقني

28جملة البرنامج الفرعي



200 نظـام أمـد

672 1اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةجملة برنامج
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الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیةالبرنـامج :

(الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة(مركزي البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

65 : وحدة اإلشراف ودعم اإلستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1الوحدة العملیاتیة 

65 : مساند ة (تأجیر4النشاط  )

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
3 ملحق إدارة
26 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
6 مهندس رئیس
20 مهندس أول
11 سلك العملة
1 1عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
3 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
1 أستاذ التعلیم العالي الفالحي
21 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
6 مساعد تقني
4 تقني أول
11 تقني
1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 قّیــم ( فالحة و صید بحري)

65جملة البرنامج الفرعي
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الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بأریانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

2 : قسم/دائرة الصید البحري بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

2 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

2 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 6عامل صنف 

2جملة البرنامج الفرعي

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة ببن عروسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

3 : قسم/دائرة الصید البحري  ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

3 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول

3جملة البرنامج الفرعي

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بنابلالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

20 : قسم/دائرة الصید البحري بنابل1الوحدة العملیاتیة 

20 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس أول
5 سلك العملة
1 4عامل صنف 
2 9عامل صنف 
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2 10عامل صنف 
11 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
1 تقني رئیس
7 تقني

20جملة البرنامج الفرعي

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة ببنزرتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

22 : قسم/دائرة الصید البحري ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

22 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
2 مهندس أول
6 سلك العملة
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
12 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
1 تقني أول
8 تقني

22جملة البرنامج الفرعي

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بباجةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

2 : قسم/دائرة الصید البحري بباجة1الوحدة العملیاتیة 
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2 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
1 تقني أول

2جملة البرنامج الفرعي

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بجندوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

8 : قسم/دائرة الصید البحري بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

8 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 راقن مساعد
2 سلك العملة
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
1 تقني أول
1 تقني

8جملة البرنامج الفرعي

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بسوسةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

11 : قسم/دائرة الصید البحري بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

11 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
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1 مهندس رئیس
1 مهندس أول
1 سلك العملة
1 3عامل صنف 
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
1 تقني رئیس
4 تقني

11جملة البرنامج الفرعي

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بالمنستیرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

25 : قسم/دائرة الصید البحري بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

25 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
1 مهندس أول
7 سلك العملة
2 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
14 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول
9 تقني

25جملة البرنامج الفرعي
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الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بالمهدیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

21 : قسم/دائرة الصید البحري بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

21 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
2 مهندس أول
5 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
11 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
1 عون تقني
7 تقني

21جملة البرنامج الفرعي

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بصفاقسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

50 : قسم/دائرة الصید البحري بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

50 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
2 كاتب راقن
1 ملحق إدارة
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1 مستكتب إدارة
9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
8 مهندس أول
9 سلك العملة
3 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
3 10عامل صنف 
24 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
2 عون تقني
1 تقني رئیس
3 تقني أول
14 تقني

50جملة البرنامج الفرعي

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بقابسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

24 : قسم/دائرة الصید البحري بقابس1الوحدة العملیاتیة 

24 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
2 راقن
1 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
13 سلك العملة
3 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
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3 10عامل صنف 
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
1 عون تقني
1 تقني

24جملة البرنامج الفرعي

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بمدنینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

31 : قسم/دائرة الصید البحري بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

31 : المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف رئیس
2 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
3 مهندس أول
6 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
15 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 مساعد تقني
1 عون تقني
1 تقني رئیس
8 تقني

31جملة البرنامج الفرعي
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284الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیةجملة برنامج
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المیاهالبرنـامج :

(الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه (مركزي البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

44 : وحدة الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه1الوحدة العملیاتیة 

44 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
1 راقن مساعد
22 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
12 مهندس رئیس
2 مهندس عام
8 مهندس أول
9 سلك العملة
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 واضع برامج
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 تقني رئیس
2 تقني أول
2 تقني

44جملة البرنامج الفرعي
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(السدود واألشغال المائیة الكبرى والموارد المائیة (مركزيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

120 : وحدة الموارد المائیة1الوحدة العملیاتیة 

120 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 متصرف
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
3 كاتب تصرف
31 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
8 مهندس رئیس
3 مهندس عام
20 مهندس أول
53 سلك العملة
6 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
7 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
5 9عامل صنف 
7 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 واضع برامج
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مساعد للمخبر
2 سلك المهندسین في علم طبقات األرض
2 مهندس عام في علم طبقات الألرض
1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي أول للصحة العمومیة
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
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21 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 مساعد تقني
2 عون تقني
3 تقني رئیس
5 تقني أول
6 تقني

577 : وحدة السدود واألشغال المائیة الكبرى2الوحدة العملیاتیة 

577 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

27 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 متصرف
6 متصرف مستشار
1 كاتب راقن
6 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
8 كاتب تصرف
45 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
16 مهندس رئیس
4 مهندس عام
25 مهندس أول
358 سلك العملة
5 1عامل صنف 
84 2عامل صنف 
60 3عامل صنف 
19 4عامل صنف 
12 5عامل صنف 
24 6عامل صنف 
39 7عامل صنف 
51 8عامل صنف 
16 9عامل صنف 
48 10عامل صنف 
5 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
2 تقني مخبراإلعالمّیة
2 واضع برامج
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
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1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
140 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
57 مساعد تقني
40 عون تقني
6 تقني رئیس
10 تقني أول
27 تقني
1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 قّیــم ( فالحة و صید بحري)

697جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بأریانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

74 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

74 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب تصرف
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
5 مهندس أول
49 سلك العملة
7 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
10 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
5 10عامل صنف 
17 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
1 تقني رئیس
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8 تقني أول
6 تقني
1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 قّیــم أّول (فالحة و صید بحري)

74جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه ببن عروسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

66 : قسم المیاه والتجهیز الریفي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

66 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

8 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
1 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 راقن
10 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
6 مهندس رئیس
4 مهندس أول
37 سلك العملة
2 1عامل صنف 
5 2عامل صنف 
7 3عامل صنف 
10 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
3 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 واضع برامج
10 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
1 عون تقني
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2 تقني أول
4 تقني

66جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بمنوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

168 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

168 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
16 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
8 مهندس رئیس
1 مهندس عام
7 مهندس أول

120 سلك العملة
29 2عامل صنف 
37 3عامل صنف 
11 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
10 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
6 9عامل صنف 
11 10عامل صنف 
26 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 مساعد تقني
5 تقني رئیس
10 تقني أول
6 تقني

168جملة البرنامج الفرعي
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البرنامج الفرعي المیاه بنابلالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

153 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

153 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

12 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
2 راقن
3 عون إستقبال
1 راقن مساعد
1 كاتب تصرف
15 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
9 مهندس رئیس
6 مهندس أول

103 سلك العملة
5 2عامل صنف 
10 3عامل صنف 
31 4عامل صنف 
14 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
16 9عامل صنف 
17 10عامل صنف 
1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي أول للصحة العمومیة
22 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
3 عون تقني
4 تقني رئیس
6 تقني أول
6 تقني
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153جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بزغوانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

31 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

31 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
1 راقن
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
4 مهندس أول
12 سلك العملة
2 4عامل صنف 
4 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
5 10عامل صنف 
11 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
5 تقني رئیس
5 تقني

31جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه ببنزرتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

97 : قسم المیاه والتجهیز الریفي ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

97 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
15 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
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4 مهندس رئیس
1 مهندس عام
10 مهندس أول
59 سلك العملة
8 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
13 3عامل صنف 
8 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
3 9عامل صنف 
8 10عامل صنف 
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس مخبر رئیس
19 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
2 عون تقني
2 تقني رئیس
7 تقني أول
4 تقني

97جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بباجةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

112 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

112 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
2 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
12 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
6 مهندس رئیس
6 مهندس أول
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62 سلك العملة
2 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
21 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
5 9عامل صنف 
15 10عامل صنف 
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
32 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
3 عون تقني
3 تقني رئیس
13 تقني أول
10 تقني
1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 قّیــم أّول (فالحة و صید بحري)

112جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بجندوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

192 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

192 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 مستكتب إدارة
2 راقن
1 راقن مساعد
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
5 مهندس أول
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135 سلك العملة
7 2عامل صنف 
37 3عامل صنف 
37 4عامل صنف 
20 5عامل صنف 
7 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 
6 9عامل صنف 
15 10عامل صنف 
2 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
2 رئیس أشغال مخبر
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
41 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 مساعد تقني
13 عون تقني
4 تقني رئیس
7 تقني أول
12 تقني

192جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بالكافالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

42 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

42 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
3 مهندس أول
24 سلك العملة
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6 2عامل صنف 
7 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
2 تقني رئیس
3 تقني أول

42جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بسلیانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

78 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

78 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

14 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب راقن
2 ملحق إدارة
9 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
7 مهندس أول
32 سلك العملة
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
15 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 8عامل صنف 
9 10عامل صنف 
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
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1 رئیس أشغال مخبر
22 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
5 تقني رئیس
4 تقني أول
11 تقني

78جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بالقیروانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

98 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

98 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

8 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
16 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
14 مهندس أول
44 سلك العملة
1 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
13 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
7 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
4 10عامل صنف 
30 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 مساعد تقني
5 عون تقني
2 تقني رئیس
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6 تقني أول
12 تقني

98جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بالقصرینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

75 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

75 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 مستكتب إدارة
10 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
7 مهندس أول
1 مهندس أشغال
37 سلك العملة
1 2عامل صنف 
10 4عامل صنف 
10 5عامل صنف 
9 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
23 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
2 عون تقني
1 تقني رئیس
5 تقني أول
11 تقني

75جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة
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39 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

39 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

1 أسالك مختلفة
1 رتب مختلفة
5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
3 مهندس أول
14 سلك العملة
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
1 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 
15 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 تقني رئیس
2 تقني أول
11 تقني

39جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بسوسةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

44 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

44 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
15 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
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3 مهندس رئیس
12 مهندس أول
9 سلك العملة
1 2عامل صنف 
5 4عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 واضع برامج
16 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
2 عون تقني
5 تقني رئیس
6 تقني

44جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بالمنستیرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

26 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

26 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
8 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس رئیس
1 مهندس عام
4 مهندس أول
9 سلك العملة
1 2عامل صنف 
3 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
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1 تقني مخبراإلعالمّیة
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
1 تقني أول
5 تقني

26جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بالمهدیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

31 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

31 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
16 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس رئیس
1 مهندس عام
9 مهندس أول
1 مهندس أشغال
7 سلك العملة
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول
2 تقني
1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 قّیــم أّول (فالحة و صید بحري)
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31جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بصفاقسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

40 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

40 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
15 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
1 مهندس عام
9 مهندس أول
1 مهندس أشغال
9 سلك العملة
1 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 10عامل صنف 
14 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
1 عون تقني
3 تقني رئیس
1 تقني أول
6 تقني

40جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بقفصةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

88 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بقفصة1الوحدة العملیاتیة 
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88 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
2 راقن مساعد
8 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
8 مهندس أول
56 سلك العملة
2 1عامل صنف 
4 3عامل صنف 
16 4عامل صنف 
9 5عامل صنف 
9 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
9 10عامل صنف 
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مخبر
19 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
1 عون تقني
3 تقني رئیس
2 تقني أول
10 تقني

88جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بتوزرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

46 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

46 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
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4 مستكتب إدارة
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
5 مهندس أول
26 سلك العملة
6 2عامل صنف 
9 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
3 10عامل صنف 
9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
2 تقني رئیس
4 تقني أول
2 تقني

46جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بقبليالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

68 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

68 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
1 كاتب راقن
1 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
5 مهندس أول
28 سلك العملة
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
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9 4عامل صنف 
9 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
6 10عامل صنف 
26 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 مساعد تقني
2 عون تقني
1 تقني رئیس
4 تقني أول
14 تقني

68جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بقابسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

94 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بقابس1الوحدة العملیاتیة 

94 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

8 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 متصرف مستشار
3 ملحق إدارة
1 راقن
2 كاتب تصرف
12 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
10 مهندس أشغال
58 سلك العملة
2 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
10 4عامل صنف 
18 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
6 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
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4 9عامل صنف 
9 10عامل صنف 
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
15 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
3 عون تقني
1 تقني رئیس
2 تقني أول
7 تقني

94جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بمدنینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

4 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

4 : مساندة (تأجیر5النشاط  )

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
1 سلك العملة
1 4عامل صنف 
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني

4جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي المیاه بتطاوینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

67 : قسم المیاه والتجهیز الریفي بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

67 : مساندة (تأجیر5النشاط  )
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2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
4 مهندس أول
1 مهندس أشغال
44 سلك العملة
5 1عامل صنف 
6 2عامل صنف 
11 3عامل صنف 
7 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 
1 سلك المهندسین في علم طبقات األرض
1 مهندس في علم طبقات الألرض
13 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
2 تقني رئیس
3 تقني أول
5 تقني

67جملة البرنامج الفرعي

474 2المیاهجملة برنامج
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الغابات وتهیئة األراضي الفالحیةالبرنـامج :

(الغابات والمراعي (مركزيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

344 : وحدة الغابات1الوحدة العملیاتیة 

344 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

20 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
2 متصرف مستشار
2 كاتب راقن
2 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
1 راقن مساعد
9 كاتب تصرف
33 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
15 مهندس رئیس
3 مهندس عام
15 مهندس أول
252 سلك العملة
20 1عامل صنف 
41 2عامل صنف 
24 3عامل صنف 
44 4عامل صنف 
67 5عامل صنف 
18 6عامل صنف 
7 7عامل صنف 
11 8عامل صنف 
10 9عامل صنف 
10 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 واضع برامج
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
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37 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 مساعد تقني
3 عون تقني
7 تقني رئیس
11 تقني أول
11 تقني

344جملة البرنامج الفرعي

(تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

159 : وحدة التهیئة والمحافظة على األراضي الفالحیة1الوحدة العملیاتیة 

159 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
1 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف
26 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
11 مهندس رئیس
3 مهندس عام
11 مهندس أول
1 مهندس أشغال

102 سلك العملة
1 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
78 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
8 10عامل صنف 
3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
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2 تقني مخبراإلعالمّیة
1 واضع برامج
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس مخبر
1 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1 مهندس عام في علم طبقات األرض
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
19 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
3 تقني رئیس
5 تقني أول
9 تقني

159جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بأریانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

100 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

79 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
70 سلك العملة
15 2عامل صنف 
17 3عامل صنف 
24 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 10عامل صنف 
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
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5 تقني رئیس
1 تقني

21 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس أول
1 مهندس أشغال
16 سلك العملة
6 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني

100جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة ببن عروسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

457 : قسم التشجیر وحمایة األراضي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

298 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
3 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس أول

280 سلك العملة
39 1عامل صنف 
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24 2عامل صنف 
99 3عامل صنف 
79 4عامل صنف 
20 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
11 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
2 عون تقني
2 تقني رئیس
1 تقني أول
3 تقني

159 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس أول

146 سلك العملة
29 2عامل صنف 
44 3عامل صنف 
50 4عامل صنف 
19 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 عون تقني
3 تقني رئیس
1 تقني أول
2 تقني

457جملة البرنامج الفرعي
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الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بمنوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

279 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

120 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس عام

110 سلك العملة
48 2عامل صنف 
45 3عامل صنف 
11 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 10عامل صنف 
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 عون تقني
2 تقني رئیس
1 تقني أول

159 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
5 مهندس أول

147 سلك العملة
44 2عامل صنف 
27 3عامل صنف 
62 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
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1 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
2 تقني أول
2 تقني

279جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بنابلالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

398 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

319 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

11 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
7 مستكتب إدارة
1 راقن مساعد
2 كاتب تصرف
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس رئیس

294 سلك العملة
1 1عامل صنف 
29 2عامل صنف 
90 3عامل صنف 
136 4عامل صنف 
20 5عامل صنف 
11 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
5 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
11 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
5 تقني رئیس
5 تقني
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79 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب تصرف
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
5 مهندس أول
59 سلك العملة
11 2عامل صنف 
26 3عامل صنف 
11 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 موثق مساعد
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
10 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
2 عون تقني
5 تقني أول
1 تقني

398جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بزغوانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

255 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

193 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
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2 مهندس أول
183 سلك العملة
7 2عامل صنف 
13 3عامل صنف 
124 4عامل صنف 
19 5عامل صنف 
11 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
4 10عامل صنف 
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
2 تقني أول
3 تقني

62 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
2 مهندس أول
55 سلك العملة
10 2عامل صنف 
8 3عامل صنف 
16 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
7 10عامل صنف 
4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
1 تقني أول
2 تقني

255جملة البرنامج الفرعي
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الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بنزرتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

795 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بنزرت1الوحدة العملیاتیة 

607 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

8 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
1 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس أول

574 سلك العملة
42 2عامل صنف 
88 3عامل صنف 
340 4عامل صنف 
54 5عامل صنف 
33 6عامل صنف 
6 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
5 10عامل صنف 
23 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
4 عون تقني
4 تقني رئیس
2 تقني أول
11 تقني

188 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
5 مهندس أول
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170 سلك العملة
43 2عامل صنف 
67 3عامل صنف 
42 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس مخبر
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
2 عون تقني
2 تقني أول
1 تقني

795جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بباجةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

462 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

415 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
6 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس رئیس

381 سلك العملة
34 2عامل صنف 
80 3عامل صنف 
191 4عامل صنف 
51 5عامل صنف 
18 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
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2 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
22 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
8 عون تقني
3 تقني رئیس
1 تقني أول
10 تقني

47 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
5 مهندس أول
28 سلك العملة
1 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
9 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 تقني مخبراإلعالمّیة
10 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
2 عون تقني
1 تقني رئیس
3 تقني أول
2 تقني

462جملة البرنامج الفرعي



245 نظـام أمـد

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بجندوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

896 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

802 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

19 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
13 مستكتب إدارة
1 راقن
3 كاتب تصرف
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس أول
1 مهندس أشغال

709 سلك العملة
2 1عامل صنف 
94 2عامل صنف 
139 3عامل صنف 
314 4عامل صنف 
108 5عامل صنف 
36 6عامل صنف 
7 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 
5 10عامل صنف 
2 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
2 رئیس مخبر
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
66 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
6 مساعد تقني
12 عون تقني
20 تقني رئیس
8 تقني أول
20 تقني

94 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 



246 نظـام أمـد

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس أول
75 سلك العملة
11 2عامل صنف 
21 3عامل صنف 
20 4عامل صنف 
13 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 10عامل صنف 
11 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
2 عون تقني
5 تقني رئیس
2 تقني

896جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالكافالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

650 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

412 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

12 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
9 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول

384 سلك العملة
21 1عامل صنف 
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38 2عامل صنف 
50 3عامل صنف 
192 4عامل صنف 
72 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
15 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
8 عون تقني
3 تقني رئیس
2 تقني أول
1 تقني

238 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
7 مستكتب إدارة
3 كاتب تصرف
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس أول

210 سلك العملة
25 1عامل صنف 
55 2عامل صنف 
34 3عامل صنف 
50 4عامل صنف 
34 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
2 10عامل صنف 
14 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
3 عون تقني
3 تقني رئیس
3 تقني أول
3 تقني

650جملة البرنامج الفرعي
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الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسلیانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

616 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

451 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

17 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب راقن
11 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
3 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول

409 سلك العملة
9 2عامل صنف 
14 3عامل صنف 
308 4عامل صنف 
54 5عامل صنف 
14 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
24 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
6 عون تقني
4 تقني رئیس
3 تقني أول
10 تقني

165 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

19 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
14 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
1 كاتب تصرف
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
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1 مهندس رئیس
3 مهندس أول

124 سلك العملة
32 2عامل صنف 
10 3عامل صنف 
45 4عامل صنف 
24 5عامل صنف 
7 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مخبر
17 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
6 مساعد تقني
5 تقني رئیس
6 تقني

616جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالقیروانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

607 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

492 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
6 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
2 مهندس أول

473 سلك العملة
1 1عامل صنف 
25 2عامل صنف 
27 3عامل صنف 
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338 4عامل صنف 
25 5عامل صنف 
46 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 
9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
1 تقني رئیس
6 تقني

115 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
6 مهندس أول
91 سلك العملة
8 2عامل صنف 
8 3عامل صنف 
35 4عامل صنف 
19 5عامل صنف 
16 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مخبر
8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 تقني رئیس
2 تقني أول
4 تقني
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607جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالقصرینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

891 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

819 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

40 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
3 ملحق إدارة
36 مستكتب إدارة
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول

750 سلك العملة
4 1عامل صنف 
62 2عامل صنف 
91 3عامل صنف 
447 4عامل صنف 
81 5عامل صنف 
43 6عامل صنف 
16 7عامل صنف 
6 9عامل صنف 
28 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
9 عون تقني
2 تقني رئیس
4 تقني أول
13 تقني

72 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس أول
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52 سلك العملة
1 1عامل صنف 
7 2عامل صنف 
18 3عامل صنف 
12 4عامل صنف 
8 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
3 10عامل صنف 
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس مخبر
13 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
3 عون تقني
2 تقني رئیس
2 تقني أول
3 تقني

891جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

319 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

272 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 كاتب راقن
1 كاتب تصرف

257 سلك العملة
5 1عامل صنف 
24 2عامل صنف 
49 3عامل صنف 
123 4عامل صنف 
32 5عامل صنف 
20 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
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1 8عامل صنف 
12 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 عون تقني
3 تقني رئیس
3 تقني أول
3 تقني

47 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
3 مهندس أول
22 سلك العملة
1 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
8 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
14 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
4 تقني رئیس
5 تقني أول
4 تقني

319جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسوسةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

217 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

171 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
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1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس عام

157 سلك العملة
1 1عامل صنف 
25 2عامل صنف 
23 3عامل صنف 
79 4عامل صنف 
12 5عامل صنف 
8 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
7 10عامل صنف 
9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
4 تقني رئیس
3 تقني أول
1 تقني

46 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس رئیس
1 مهندس أشغال
26 سلك العملة
5 2عامل صنف 
8 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
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1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مخبر
13 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
6 تقني رئیس
3 تقني أول
2 تقني

217جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالمنستیرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

136 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

103 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس أشغال
93 سلك العملة
21 1عامل صنف 
28 2عامل صنف 
8 3عامل صنف 
28 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 واضع برامج
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول
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3 تقني

33 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
2 مهندس أول
19 سلك العملة
2 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 تقني مخبراإلعالمّیة
9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
2 تقني رئیس
3 تقني أول
3 تقني

136جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالمهدیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

165 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

115 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس أول

102 سلك العملة
30 2عامل صنف 
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32 3عامل صنف 
27 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
1 10عامل صنف 
10 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
2 تقني رئیس
2 تقني أول
3 تقني

50 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
3 مهندس أول
38 سلك العملة
6 2عامل صنف 
11 3عامل صنف 
7 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
6 8عامل صنف 
2 10عامل صنف 
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 تقني أول
3 تقني

165جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بصفاقسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

149 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 
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115 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس أول

103 سلك العملة
2 1عامل صنف 
9 2عامل صنف 
16 3عامل صنف 
44 4عامل صنف 
19 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 10عامل صنف 
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
3 عون تقني
1 تقني رئیس
2 تقني

34 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
1 مهندس أشغال
21 سلك العملة
1 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
7 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
4 10عامل صنف 
9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
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5 تقني أول
3 تقني

149جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بقفصةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

824 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

683 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

14 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
12 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
1 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول

653 سلك العملة
61 1عامل صنف 
16 2عامل صنف 
135 3عامل صنف 
298 4عامل صنف 
90 5عامل صنف 
43 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
15 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
3 عون تقني
2 تقني رئیس
2 تقني أول
7 تقني

141 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
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4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس أول

113 سلك العملة
25 1عامل صنف 
8 2عامل صنف 
17 3عامل صنف 
31 4عامل صنف 
14 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس مخبر
21 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
5 عون تقني
2 تقني رئیس
2 تقني أول
9 تقني

824جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بتوزرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

317 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

147 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس أول

136 سلك العملة
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47 2عامل صنف 
62 3عامل صنف 
8 4عامل صنف 
14 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
3 10عامل صنف 
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
2 عون تقني
1 تقني أول
1 تقني

170 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
6 مستكتب إدارة
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس

156 سلك العملة
52 2عامل صنف 
61 3عامل صنف 
15 4عامل صنف 
19 5عامل صنف 
7 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 10عامل صنف 
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 عون تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول

317جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بقبليالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

316 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بقبلي1الوحدة العملیاتیة 
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249 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
7 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
2 كاتب تصرف
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
2 مهندس أول

221 سلك العملة
14 1عامل صنف 
19 2عامل صنف 
53 3عامل صنف 
103 4عامل صنف 
24 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
15 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 مساعد تقني
6 عون تقني
2 تقني أول
2 تقني

67 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس أول
46 سلك العملة
1 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
12 3عامل صنف 
22 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
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1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 10عامل صنف 
16 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
2 عون تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول
10 تقني

316جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بقابسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

613 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بقابس1الوحدة العملیاتیة 

394 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
6 مستكتب إدارة
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس مساعد
1 مهندس أول

375 سلك العملة
16 1عامل صنف 
65 2عامل صنف 
78 3عامل صنف 
158 4عامل صنف 
27 5عامل صنف 
12 6عامل صنف 
7 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
11 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 عون تقني
1 تقني رئیس
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6 تقني

219 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
7 مستكتب إدارة
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
3 مهندس أول

198 سلك العملة
21 1عامل صنف 
50 2عامل صنف 
52 3عامل صنف 
43 4عامل صنف 
17 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
4 10عامل صنف 
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس مخبر
8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
5 تقني أول
2 تقني

613جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بمدنینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

96 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

72 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
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1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
65 سلك العملة
11 2عامل صنف 
19 3عامل صنف 
27 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
1 تقني رئیس
1 تقني

24 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
1 مهندس أول
12 سلك العملة
1 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول
4 تقني

96جملة البرنامج الفرعي

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بتطاوینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة
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469 : قسم التشجیر وحمایة األراضي بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

290 : التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس

282 سلك العملة
2 1عامل صنف 
42 2عامل صنف 
69 3عامل صنف 
131 4عامل صنف 
32 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 10عامل صنف 
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 عون تقني
2 تقني أول
1 تقني

179 : المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس عام

167 سلك العملة
5 1عامل صنف 
32 2عامل صنف 
52 3عامل صنف 
58 4عامل صنف 
12 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
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1 8عامل صنف 
2 10عامل صنف 
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
5 تقني

469جملة البرنامج الفرعي

530 10الغابات وتهیئة األراضي الفالحیةجملة برنامج
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التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحيالبرنـامج :

(التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

2 564 : وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

1 284 :     التعلیم العالي الفالحي1النشاط 

81 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
8 متصرف
12 متصرف مستشار
4 متصرف رئیس
3 متصرف عام
3 كاتب راقن
17 ملحق إدارة
15 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
18 كاتب تصرف
38 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
21 مهندس رئیس
7 مهندس عام
10 مهندس أول
483 سلك العملة
10 1عامل صنف 
52 2عامل صنف 
27 3عامل صنف 
84 4عامل صنف 
66 5عامل صنف 
50 6عامل صنف 
38 7عامل صنف 
28 8عامل صنف 
17 9عامل صنف 
111 10عامل صنف 
10 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
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2 محلل مركزي
1 تقني مخبراإلعالمّیة
6 واضع برامج
6 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
5 حافظ مكتبات أو توثیق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
7 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
3 رئیس مخبر
1 رئیس مخبر عام
3 رئیس أشغال مخبر
69 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
19 مساعد إستشفائي جامعي في الطب البیطري
41 متربص داخلي في الطب البیطري
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
8 طبیب بیطري مقیم
30 سلك أطباء البیاطرة اإلستشفائیین الجامعیین
6 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب البیطري
24 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البیطري
1 سلك المهندسین في علم طبقات األرض
1 مهندس رئیس في علم طبقات األرض
2 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
2 طبیب بیطري متفّقد عام
1 سلك التعلیم الثانوي،المهني للفالحة و الصید البحري
1 مهندس أشغال مدرس للتعلیم الفالحي أوالصید البحري
37 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
10 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
1 أستاذ تعلیم فوق الرتبة
1 أستاذ التعلیم الثانوي
9 أستاذ أول للتعلیم الثانوي
1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
2 أستاذ مبرز أول ممیز
13 أستاذ أول ممیز
61 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
9 مساعد  التعلیم العالي
42 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
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1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
9 أستاذ التعلیم العالي
2 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 ممرض أول للصحة العمومیة
1 ممرض عام للصحة العمومیة
4 سلك المدرسین التكنولوجیین
1 استاذ تكنولوجي
1 محاضر تكنولوجي
2 تكنولوجي
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة

319 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
51 مساعد للتعلیم العالي الفالحي
156 أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي
22 أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي
90 أستاذ التعلیم العالي الفالحي
2 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
2 فني سامي أول للصحة العمومیة
4 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف

107 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
13 مساعد تقني
12 عون تقني
27 تقني رئیس
31 تقني أول
24 تقني
1 سلك التفقد البیداغوجي لوزارة التربیة
1 متفقد أول للمدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة
17 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
2 قّیــم ( فالحة و صید بحري)
12 قّیــم أّول (فالحة و صید بحري)
1 مكّون في الفالحة و الصید البحري
2 مهندس رئیس مكون في الفالحة و الصید البحري
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1 السلك اإلداري للداخلیة
1 متصرف رئیس للداخلیة

1 280 : البحث الفالحي2النشاط 

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
1 ملحق البحث الفالحي

119 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
12 متصرف
7 متصرف مستشار
4 متصرف رئیس
3 متصرف عام
26 كاتب راقن
30 ملحق إدارة
10 مستكتب إدارة
6 راقن
21 كاتب تصرف
54 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
22 مهندس رئیس
3 مهندس عام
28 مهندس أول
1 مهندس أشغال

415 سلك العملة
6 1عامل صنف 
44 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
70 4عامل صنف 
48 5عامل صنف 
44 6عامل صنف 
36 7عامل صنف 
35 8عامل صنف 
34 9عامل صنف 
97 10عامل صنف 
19 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل
1 محلل رئیس
2 محلل مركزي
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5 تقني مخبراإلعالمّیة
7 واضع برامج
2 محلل عام
5 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي مساعد
2 حافظ مكتبات أو توثیق
2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
6 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
2 رئیس مخبر
4 رئیس أشغال مخبر
10 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري إختصاصي أول
1 طبیب بیطري إختصاصي رئیس
1 طبیب بیطري
6 طبیب بیطري متفّقد مركزي
1 طبیب بیطري أول
7 سلك أطباء البیاطرة اإلستشفائیین الجامعیین
4 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب البیطري
3 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البیطري
1 سلك المهندسین في علم طبقات األرض
1 مهندس رئیس في علم طبقات األرض
18 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد عام
17 طبیب بیطري متفّقد جهوي
1 سلك أعوان وزارة المالیة
1 متفقد رئیس للمصالح المالیة
1 السلك اإلداري للمواصالت
1 مراقب للمواصالت
12 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
5 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
1 أستاذ التعلیم الثانوي
1 أستاذ أول للتعلیم الثانوي
1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
4 أستاذ أول ممیز
36 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
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16 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
10 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
10 أستاذ التعلیم العالي
1 سلك الضباط و البحارة بجیش البحر
1 3عریف أول بالبحریة سلم  
1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي مستشار
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة

275 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
25 مساعد للتعلیم العالي الفالحي
121 أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي
46 أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي
83 أستاذ التعلیم العالي الفالحي
2 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
2 فني سامي أول للصحة العمومیة
3 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف

283 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
34 مساعد تقني
19 عون تقني
53 تقني رئیس
77 تقني أول
100 تقني

3 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 قّیــم أّول (فالحة و صید بحري)
1 مهندس رئیس مكون في الفالحة و الصید البحري
1 مهندس أول مكون في الفالحة والصید البحري
1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
1 متصرف عام للتربیة
2 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي
2 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
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1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

564 2جملة البرنامج الفرعي

(التكوین واإلرشاد الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1 183 : وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

1 183 : التكوین المهني الفالحي4النشاط 

104 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
19 متصرف
6 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
30 ملحق إدارة
20 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
1 راقن مساعد
26 كاتب تصرف
91 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
46 مهندس رئیس
6 مهندس عام
38 مهندس أول
1 مهندس أشغال

574 سلك العملة
4 1عامل صنف 

102 2عامل صنف 
62 3عامل صنف 
87 4عامل صنف 
72 5عامل صنف 
72 6عامل صنف 
23 7عامل صنف 
19 8عامل صنف 
29 9عامل صنف 
104 10عامل صنف 
10 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي
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5 تقني مخبراإلعالمّیة
4 واضع برامج
2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
2 حافظ مكتبات أو توثیق
1 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
16 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
1 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
5 أستاذ التعلیم الثانوي
5 أستاذ أول للتعلیم الثانوي
5 أستاذ أول ممیز
3 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
3 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 سلك الضباط و البحارة بجیش البحر
1 مقدم للبحریة
1 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
1 أستاذ التعلیم العالي الفالحي
1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي أول للصحة العمومیة
6 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
3 متصّرف في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

199 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
67 مساعد تقني
27 عون تقني
30 تقني رئیس
25 تقني أول
50 تقني
1 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة
1 أستاذ أول فوق الرتبة

170 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
25 قّیــم ( فالحة و صید بحري)
5 قّیــم أّول (فالحة و صید بحري)
10 مهندس عام مكون في الفالحة و الصید البحري
7 مكّون في الفالحة و الصید البحري
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63 مهندس رئیس مكون في الفالحة و الصید البحري
1 مهندس أشغال مكون في الفالحة و الصید البحري
8 مكّون رئیس في الفالحة و الصید البحري
31 مكّون أول في الفالحة و الصید البحري
20 مهندس أول مكون في الفالحة والصید البحري
2 السلك اإلداري للداخلیة
1 متصرف مساعد للداخلیة
1 كاتب تصرف للداخلیة
1 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

183 1جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بأریانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

9 : وحدة اإلرشاد الفالحي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

9 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس أول
2 سلك العملة
1 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
1 تقني أول
2 تقني

9جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي ببن عروسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

32 : وحدة اإلرشاد الفالحي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

32 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 
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3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 مستكتب إدارة
18 سلك العملة
2 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
11 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
5 تقني رئیس
2 تقني أول
2 تقني

32جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بمنوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

45 : وحدة اإلرشاد الفالحي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

45 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
2 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
5 كاتب تصرف
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس أول
17 سلك العملة
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6 2عامل صنف 
6 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
15 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
2 عون تقني
4 تقني رئیس
3 تقني أول
3 تقني

45جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بنابلالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

65 : وحدة اإلرشاد الفالحي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

65 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

15 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
10 مهندس أول
1 مهندس أشغال
3 سلك العملة
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
47 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
3 عون تقني
16 تقني رئیس
15 تقني أول
11 تقني

65جملة البرنامج الفرعي
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اإلرشاد الفالحي بزغوانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

16 : وحدة اإلرشاد الفالحي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

16 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب تصرف
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
4 مهندس أول
1 مهندس أشغال
8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 تقني رئیس
2 تقني أول
4 تقني

16جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي ببنزرتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

65 : وحدة اإلرشاد الفالحي ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

65 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب راقن
2 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
1 مهندس عام
6 مهندس أول
24 سلك العملة
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1 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
6 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 10عامل صنف 
27 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
8 مساعد تقني
1 عون تقني
4 تقني رئیس
8 تقني أول
6 تقني

65جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بباجةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

21 : وحدة اإلرشاد الفالحي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

21 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
3 مهندس أول
6 سلك العملة
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
2 تقني رئیس
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5 تقني أول
1 تقني

21جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بجندوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

33 : وحدة اإلرشاد الفالحي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

33 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 مستكتب إدارة
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
3 مهندس أول
7 سلك العملة
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
19 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
1 عون تقني
5 تقني رئیس
8 تقني أول
1 تقني

33جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بالكافالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

68 : وحدة اإلرشاد الفالحي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 



282 نظـام أمـد

68 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
2 متصرف مستشار
3 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
32 سلك العملة
1 1عامل صنف 
9 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
12 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 
25 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 عون تقني
5 تقني رئیس
8 تقني أول
9 تقني

68جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بسلیانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

9 : وحدة اإلرشاد الفالحي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

9 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
7 سلك العملة
1 1عامل صنف 
2 3عامل صنف 
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1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني

9جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بالقیروانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

204 : وحدة اإلرشاد الفالحي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

204 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

53 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
9 ملحق إدارة
30 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
2 راقن مساعد
8 كاتب تصرف
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
4 مهندس أول

102 سلك العملة
12 2عامل صنف 
8 3عامل صنف 
36 4عامل صنف 
12 5عامل صنف 
12 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
13 10عامل صنف 
1 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
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42 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
6 مساعد تقني
5 عون تقني
8 تقني رئیس
12 تقني أول
11 تقني

204جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بالقصرینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

205 : وحدة اإلرشاد الفالحي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

205 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

26 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 متصرف مستشار
23 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
10 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
9 مهندس أشغال

128 سلك العملة
11 1عامل صنف 
5 2عامل صنف 
13 3عامل صنف 
43 4عامل صنف 
24 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
10 10عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 واضع برامج
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3 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
1 طبیب بیطري أول
36 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 عون تقني
8 تقني رئیس
14 تقني أول
11 تقني

205جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

206 : وحدة اإلرشاد الفالحي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

206 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

33 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 متصرف
4 متصرف مستشار
3 ملحق إدارة
15 مستكتب إدارة
1 راقن
6 كاتب تصرف
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس أول
2 مهندس أشغال

105 سلك العملة
1 1عامل صنف 
6 2عامل صنف 
14 3عامل صنف 
36 4عامل صنف 
29 5عامل صنف 
12 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
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3 10عامل صنف 
1 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري أول
60 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
12 مساعد تقني
5 عون تقني
11 تقني رئیس
9 تقني أول
23 تقني

206جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بسوسةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

50 : وحدة اإلرشاد الفالحي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

50 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
6 مهندس أشغال
22 سلك العملة
4 2عامل صنف 
6 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 
16 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
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2 عون تقني
5 تقني رئیس
1 تقني أول
7 تقني

50جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بالمنستیرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

104 : وحدة اإلرشاد الفالحي بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

104 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
18 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس مساعد
5 مهندس رئیس
11 مهندس أول
1 مهندس أشغال
60 سلك العملة
4 1عامل صنف 
14 2عامل صنف 
7 3عامل صنف 
9 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
3 8عامل صنف 
5 9عامل صنف 
13 10عامل صنف 
22 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
6 تقني رئیس
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7 تقني أول
7 تقني

104جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بالمهدیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

92 : وحدة اإلرشاد الفالحي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

92 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
3 كاتب تصرف
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس رئیس
2 مهندس أول
53 سلك العملة
2 1عامل صنف 
9 2عامل صنف 
6 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
8 5عامل صنف 
7 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
9 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 واضع برامج
23 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
3 عون تقني
10 تقني رئیس
3 تقني أول
6 تقني
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1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 مكّون أول في الفالحة و الصید البحري

92جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بصفاقسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

65 : وحدة اإلرشاد الفالحي بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

65 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
3 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
3 مهندس أول
1 مهندس أشغال
31 سلك العملة
6 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
7 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 9عامل صنف 
5 10عامل صنف 
3 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
3 رئیس أشغال مخبر
1 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري أول
18 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
3 عون تقني
4 تقني رئیس
5 تقني أول
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2 تقني

65جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بقفصةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

66 : وحدة اإلرشاد الفالحي بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

66 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
4 مهندس أول
1 مهندس أشغال
32 سلك العملة
1 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
14 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
21 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
3 عون تقني
3 تقني رئیس
4 تقني أول
10 تقني

66جملة البرنامج الفرعي
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اإلرشاد الفالحي بتوزرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

195 : وحدة اإلرشاد الفالحي بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

195 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
6 مستكتب إدارة
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس أول

167 سلك العملة
34 2عامل صنف 
51 3عامل صنف 
49 4عامل صنف 
15 5عامل صنف 
8 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
1 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
18 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
3 عون تقني
4 تقني رئیس
5 تقني أول
2 تقني

195جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بقبليالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة
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18 : وحدة اإلرشاد الفالحي بقیلي1الوحدة العملیاتیة 

18 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
8 سلك العملة
1 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
2 تقني أول
4 تقني

18جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بقابسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

7 : وحدة اإلرشاد الفالحي بقابس1الوحدة العملیاتیة 

7 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 تقني رئیس
3 تقني أول
1 تقني

7جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بمدنینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة
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286 : وحدة اإلرشاد الفالحي بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

286 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

15 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
2 ملحق إدارة
8 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
2 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أشغال

266 سلك العملة
16 2عامل صنف 
65 3عامل صنف 
101 4عامل صنف 
49 5عامل صنف 
16 6عامل صنف 
12 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
4 10عامل صنف 
2 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري
1 طبیب بیطري أول
1 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف

286جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحي بتطاوینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

43 : وحدة اإلرشاد الفالحي بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 
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43 : اإلرشاد الفالحي5النشاط 

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أشغال
24 سلك العملة
3 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
12 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 عون تقني
2 تقني رئیس
2 تقني أول
4 تقني

43جملة البرنامج الفرعي

651 5التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحيجملة برنامج
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القیادة والمساندةالبرنـامج :

(القیادة (مركزيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

393 : اإلشراف والتخطیط1الوحدة العملیاتیة 

393 : اإلشراف والدراسات والتشریع1النشاط 

113 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
10 متصرف
14 متصرف مستشار
6 متصرف رئیس
5 متصرف عام
1 كاتب راقن
44 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
1 راقن مساعد
30 كاتب تصرف
102 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
26 مهندس رئیس
12 مهندس عام
64 مهندس أول
55 سلك العملة
1 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
8 5عامل صنف 
8 6عامل صنف 
6 7عامل صنف 
8 8عامل صنف 
7 9عامل صنف 
9 10عامل صنف 
16 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل مركزي
1 تقني مخبراإلعالمّیة
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13 واضع برامج
2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
2 حافظ مكتبات أو توثیق
1 السلك اإلداري للمواصالت
1 متفقد مركزي للمواصالت
1 سلك الضباط و البحارة بجیش البحر
1 أسالك مختلفة
2 سلك المستشارین المقررین لدى نزاعات الدولة
1 مستشار مقرر عام
1 مستشار مقرررئیس
1 سلك أعوان الحرس الوطني
1 نقیب الحرس الوطني
5 سلك مستشاري المصالح العمومیة
5 مستشار المصالح العمومیة
3 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
1 مساعد للتعلیم العالي الفالحي
2 أستاذ التعلیم العالي الفالحي
5 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
86 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
8 مساعد تقني
3 عون تقني
4 تقني رئیس
3 تقني أول
68 تقني
1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 قّیــم ( فالحة و صید بحري)

393جملة البرنامج الفرعي

(المساندة (مركزي البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة
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574 : الشؤون المالیة واللوجستیة والتنمیة1الوحدة العملیاتیة 

574 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

109 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
27 متصرف
34 متصرف مستشار
7 متصرف رئیس
1 متصرف عام
1 كاتب راقن
15 ملحق إدارة
6 مستكتب إدارة
4 عون إستقبال
14 كاتب تصرف
49 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
25 مهندس رئیس
3 مهندس عام
20 مهندس أول
1 مهندس أشغال

152 سلك العملة
4 2عامل صنف 
17 3عامل صنف 
42 4عامل صنف 
12 5عامل صنف 
37 6عامل صنف 
18 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
7 9عامل صنف 
10 10عامل صنف 
23 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
10 محلل
3 محلل رئیس
2 محلل مركزي
6 تقني مخبراإلعالمّیة
2 واضع برامج
1 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
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1 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
1 أستاذ التعلیم العالي الفالحي
13 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
2 متصرف عام في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
8 متصّرف في الوثائق و األرشیف

219 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
22 مساعد تقني
14 عون تقني
4 تقني رئیس

154 تقني أول
25 تقني
7 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
7 قّیــم ( فالحة و صید بحري)

574جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بأریانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

101 : وحدة المصالح المشتركة بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

101 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

11 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
3 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
19 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس مساعد
10 مهندس رئیس
2 مهندس عام
5 مهندس أول
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1 مهندس أشغال
49 سلك العملة
7 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
7 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 
5 9عامل صنف 
7 10عامل صنف 
1 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري
1 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
20 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
3 عون تقني
1 تقني رئیس
6 تقني أول
6 تقني

101جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة ببن عروسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

94 : وحدة المصالح المشتركة ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

94 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

2 أسالك مختلفة
2 رتب مختلفة
17 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 متصرف
3 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
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5 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
7 مهندس أول
56 سلك العملة
2 1عامل صنف 
8 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
9 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
16 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
7 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 
9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
1 عون تقني
6 تقني
1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 مكّون في الفالحة و الصید البحري

94جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بمنوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

136 : وحدة المصالح المشتركة بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

136 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

13 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 متصرف
2 متصرف رئیس
1 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
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2 كاتب تصرف
8 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
2 مهندس عام
3 مهندس أول
1 مهندس أشغال
98 سلك العملة
10 2عامل صنف 
23 3عامل صنف 
20 4عامل صنف 
15 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
8 9عامل صنف 
10 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل عام
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
15 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 عون تقني
3 تقني رئیس
4 تقني أول
6 تقني

136جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بنابلالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

139 : وحدة المصالح المشتركة بنابل1الوحدة العملیاتیة 

139 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

28 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 متصرف
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9 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
1 كاتب راقن
4 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
2 كاتب تصرف
11 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس رئیس
1 مهندس عام
5 مهندس أول
73 سلك العملة
1 1عامل صنف 
8 2عامل صنف 
15 3عامل صنف 
12 4عامل صنف 
12 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
2 8عامل صنف 
7 9عامل صنف 
11 10عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 تقني مخبراإلعالمّیة
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 حافظ مكتبات أو توثیق
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
22 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
5 عون تقني
1 تقني رئیس
4 تقني أول
10 تقني
1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 قّیــم ( فالحة و صید بحري)
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139جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بزغوانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

322 : وحدة المصالح المشتركة بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

322 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

13 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 متصرف
2 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
24 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
14 مهندس رئیس
1 مهندس عام
9 مهندس أول

239 سلك العملة
1 1عامل صنف 
30 2عامل صنف 
43 3عامل صنف 
85 4عامل صنف 
36 5عامل صنف 
20 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
9 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
8 10عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي
1 تقني مخبراإلعالمّیة
2 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
2 طبیب بیطري
1 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
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1 سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة
1 محافظ التراث
40 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
9 مساعد تقني
9 عون تقني
3 تقني رئیس
6 تقني أول
13 تقني

322جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة ببنزرتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

149 : وحدة المصالح المشتركة ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

149 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

22 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 متصرف
6 متصرف مستشار
3 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
3 كاتب تصرف
11 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس رئیس
1 مهندس عام
7 مهندس أول
94 سلك العملة
5 2عامل صنف 
8 3عامل صنف 
27 4عامل صنف 
18 5عامل صنف 
15 6عامل صنف 
3 8عامل صنف 
5 9عامل صنف 
13 10عامل صنف 
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2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 واضع برامج
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
18 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
4 عون تقني
3 تقني رئیس
4 تقني أول
6 تقني

149جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بباجةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

117 : وحدة المصالح المشتركة بباجة1الوحدة العملیاتیة 

117 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

16 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 متصرف
4 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
1 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
12 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
2 مهندس عام
6 مهندس أول
63 سلك العملة
1 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
20 4عامل صنف 
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6 5عامل صنف 
9 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
6 9عامل صنف 
8 10عامل صنف 
4 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 تقني مخبراإلعالمّیة
2 واضع برامج
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس مخبر
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
18 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
3 عون تقني
2 تقني رئیس
6 تقني أول
6 تقني

117جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بجندوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

226 : وحدة المصالح المشتركة بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

226 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

57 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
9 متصرف
3 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
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1 كاتب راقن
7 ملحق إدارة
25 مستكتب إدارة
2 راقن
3 عون إستقبال
5 كاتب تصرف
13 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس رئیس
1 مهندس عام
7 مهندس أول
79 سلك العملة
5 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
22 4عامل صنف 
13 5عامل صنف 
9 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
13 10عامل صنف 
6 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 تقني مخبراإلعالمّیة
4 واضع برامج
2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي
1 مكتبي مساعد
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مخبر
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
64 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
11 مساعد تقني
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13 عون تقني
5 تقني رئیس
9 تقني أول
26 تقني
1 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

226جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بالكافالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

206 : وحدة المصالح المشتركة بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

206 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

4 أسالك مختلفة
4 أسالك مختلفة
30 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
4 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
2 كاتب راقن
3 ملحق إدارة
10 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
4 كاتب تصرف
17 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
7 مهندس رئیس
1 مهندس عام
9 مهندس أول
89 سلك العملة
11 2عامل صنف 
10 3عامل صنف 
21 4عامل صنف 
23 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
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1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
12 10عامل صنف 
4 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 تقني مخبراإلعالمّیة
3 واضع برامج
3 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري
2 طبیب بیطري وقتي
1 سلك أعوان وزارة أمالك الدولة والشؤون العقاریة
1 عون إستقبال ألمالك الدولة والشؤون العقاریة
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
57 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
11 مساعد تقني
7 عون تقني
4 تقني رئیس
6 تقني أول
29 تقني

206جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بسلیانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

504 : وحدة المصالح المشتركة بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

504 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

44 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
3 متصرف مستشار
2 كاتب راقن
7 ملحق إدارة
14 مستكتب إدارة
4 عون إستقبال
11 كاتب تصرف
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18 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس رئیس
10 مهندس أول
3 مهندس أشغال

407 سلك العملة
11 1عامل صنف 
79 2عامل صنف 
102 3عامل صنف 
125 4عامل صنف 
42 5عامل صنف 
22 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
5 9عامل صنف 
13 10عامل صنف 
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
33 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
9 مساعد تقني
7 عون تقني
4 تقني رئیس
5 تقني أول
8 تقني

504جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بالقیروانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

213 : وحدة المصالح المشتركة بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

213 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

47 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
7 متصرف
5 متصرف مستشار
1 كاتب راقن
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4 ملحق إدارة
20 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
1 راقن مساعد
8 كاتب تصرف
11 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
1 مهندس عام
5 مهندس أول
1 مهندس أشغال

120 سلك العملة
2 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
7 3عامل صنف 
27 4عامل صنف 
22 5عامل صنف 
22 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
7 9عامل صنف 
21 10عامل صنف 
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مخبر
1 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل و المصالحة
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
30 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
8 مساعد تقني
11 عون تقني
1 تقني رئیس
2 تقني أول
8 تقني
1 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
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1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

213جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بالقصرینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

381 : وحدة المصالح المشتركة بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

381 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

3 أسالك مختلفة
3 رتب مختلفة

102 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
10 متصرف
10 متصرف مستشار
5 ملحق إدارة
51 مستكتب إدارة
4 راقن
2 عون إستقبال
2 راقن مساعد
18 كاتب تصرف
20 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
7 مهندس رئیس
12 مهندس أول
1 مهندس أشغال

195 سلك العملة
16 1عامل صنف 
27 2عامل صنف 
38 3عامل صنف 
43 4عامل صنف 
35 5عامل صنف 
24 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
3 9عامل صنف 
7 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 واضع برامج
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2 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
2 رئیس مخبر
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف
54 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
9 مساعد تقني
22 عون تقني
7 تقني أول
16 تقني
1 سلك المراقبة اإلقتصادیة
1 متفقد للمراقبة اإلقتصادیة
1 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

381جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

170 : وحدة المصالح المشتركة بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

170 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

4 أسالك مختلفة
4 رتب مختلفة
30 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
8 متصرف
3 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة
17 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
16 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
7 مهندس رئیس
9 مهندس أول
89 سلك العملة
2 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
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12 3عامل صنف 
8 4عامل صنف 
26 5عامل صنف 
19 6عامل صنف 
11 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
5 10عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 واضع برامج
1 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
27 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
6 مساعد تقني
7 عون تقني
2 تقني رئیس
4 تقني أول
8 تقني

170جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بسوسةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

105 : وحدة المصالح المشتركة بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

105 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

27 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 متصرف
6 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 متصرف عام
1 كاتب راقن
3 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
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2 عون إستقبال
3 كاتب تصرف
17 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
7 مهندس رئیس
3 مهندس عام
5 مهندس أول
2 مهندس أشغال
37 سلك العملة
4 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
14 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
4 10عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل رئیس
1 واضع برامج
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
20 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
4 عون تقني
1 تقني رئیس
3 تقني أول
8 تقني

105جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بالمنستیرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

90 : وحدة المصالح المشتركة بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

90 : المساندة (تأجیر5النشاط  )
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14 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
4 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 متصرف عام
2 ملحق إدارة
3 كاتب تصرف
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
1 مهندس عام
1 مهندس أول
1 مهندس أشغال
51 سلك العملة
2 1عامل صنف 
8 2عامل صنف 
6 3عامل صنف 
6 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
5 9عامل صنف 
9 10عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل مركزي
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
15 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
2 عون تقني
4 تقني رئیس
7 تقني

90جملة البرنامج الفرعي
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القیادة والمساندة بالمهدیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

117 : وحدة المصالح المشتركة بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

117 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

26 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
5 متصرف مستشار
4 متصرف رئیس
4 ملحق إدارة
10 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
15 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
7 مهندس رئیس
1 مهندس عام
7 مهندس أول
54 سلك العملة
9 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
9 4عامل صنف 
10 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
2 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
14 10عامل صنف 
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
21 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
5 مساعد تقني
2 عون تقني
5 تقني رئیس
2 تقني أول
7 تقني

117جملة البرنامج الفرعي
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القیادة والمساندة بصفاقسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

138 : وحدة المصالح المشتركة بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

138 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

26 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
7 متصرف
4 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
1 كاتب راقن
6 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
1 راقن
1 عون إستقبال
2 كاتب تصرف
16 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
6 مهندس رئیس
8 مهندس أول
2 مهندس أشغال
65 سلك العملة
10 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
13 4عامل صنف 
13 5عامل صنف 
9 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
8 10عامل صنف 
8 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل
2 محلل رئیس
1 محلل مركزي
1 تقني مخبراإلعالمّیة
2 واضع برامج
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1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي مساعد
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
21 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
6 مساعد تقني
3 عون تقني
2 تقني رئیس
4 تقني أول
6 تقني

138جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بقفصةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

244 : وحدة المصالح المشتركة بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

244 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

38 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
8 متصرف
3 متصرف مستشار
7 ملحق إدارة
13 مستكتب إدارة
1 راقن مساعد
6 كاتب تصرف
13 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
6 مهندس رئیس
7 مهندس أول

138 سلك العملة
11 1عامل صنف 
9 2عامل صنف 
14 3عامل صنف 
38 4عامل صنف 
29 5عامل صنف 
17 6عامل صنف 
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7 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
8 10عامل صنف 
6 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
3 تقني مخبراإلعالمّیة
2 واضع برامج
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس أشغال مخبر
2 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري
1 طبیب بیطري أول
1 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
1 سلك العسكریین
1 وكیل أعلى
2 سلك مستشاري المصالح العمومیة
2 مستشار المصالح العمومیة
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
39 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
13 عون تقني
2 تقني رئیس
7 تقني أول
14 تقني
1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 مكّون أول في الفالحة و الصید البحري

244جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بتوزرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة
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381 : وحدة المصالح المشتركة بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

381 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

1 أسالك مختلفة
1 رتب مختلفة
23 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
6 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
2 كاتب راقن
1 ملحق إدارة
9 مستكتب إدارة
1 راقن
1 عون إستقبال
10 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
6 مهندس أول

310 سلك العملة
13 2عامل صنف 
33 3عامل صنف 
182 4عامل صنف 
42 5عامل صنف 
14 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 
7 9عامل صنف 
12 10عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 تقني مخبراإلعالمّیة
1 واضع برامج
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي مساعد
2 سلك العسكریین
1 وكیل أعلى
1 مالزم أول
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1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف
28 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
3 عون تقني
1 تقني رئیس
7 تقني أول
15 تقني
1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
1 متصرف مستشار للتربیة

381جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بقبليالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

174 : وحدة المصالح المشتركة بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

174 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

1 أسالك مختلفة
1 رتب مختلفة
27 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
6 متصرف
4 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
3 ملحق إدارة
8 مستكتب إدارة
1 راقن مساعد
4 كاتب تصرف
18 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
12 مهندس أول
2 مهندس أشغال
89 سلك العملة
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6 2عامل صنف 
11 3عامل صنف 
28 4عامل صنف 
16 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
12 10عامل صنف 
4 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 محلل رئیس
1 تقني مخبراإلعالمّیة
1 واضع برامج
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي مساعد
1 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري
3 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
30 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
7 عون تقني
1 تقني رئیس
3 تقني أول
17 تقني

174جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بقابسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

216 : وحدة المصالح المشتركة بقابس1الوحدة العملیاتیة 

216 : المساندة (تأجیر5النشاط  )



324 نظـام أمـد

34 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
6 متصرف
4 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
4 ملحق إدارة
10 راقن
2 عون إستقبال
6 كاتب تصرف
12 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
6 مهندس رئیس
1 مهندس عام
5 مهندس أول

148 سلك العملة
1 1عامل صنف 
14 2عامل صنف 
6 3عامل صنف 
51 4عامل صنف 
22 5عامل صنف 
18 6عامل صنف 
15 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
6 9عامل صنف 
14 10عامل صنف 
3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل
1 محلل مركزي
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي مساعد
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
16 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
4 عون تقني
1 تقني رئیس
3 تقني أول
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7 تقني

216جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بمدنینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

138 : وحدة المصالح المشتركة بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

138 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

28 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
6 متصرف
8 متصرف مستشار
3 ملحق إدارة
9 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
10 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
8 مهندس أول
94 سلك العملة
6 2عامل صنف 
13 3عامل صنف 
30 4عامل صنف 
23 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
8 10عامل صنف 
4 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل
2 واضع برامج
1 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة
1 طبیب بیطري متفّقد مركزي
1 سلك األطباء البیاطرة المتفّقدین
1 طبیب بیطري متفّقد جهوي
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138جملة البرنامج الفرعي

القیادة والمساندة بتطاوینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

145 : وحدة المصالح المشتركة بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

145 : المساندة (تأجیر5النشاط  )

18 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
1 متصرف رئیس
2 ملحق إدارة
11 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
5 مهندس أول

107 سلك العملة
2 1عامل صنف 
7 2عامل صنف 
20 3عامل صنف 
39 4عامل صنف 
19 5عامل صنف 
8 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
11 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
2 عون تقني
1 تقني رئیس
1 تقني أول
4 تقني
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1 سلك المكّونین في الفالحة و الصید البحري
1 قّیــم ( فالحة و صید بحري)

145جملة البرنامج الفرعي

473 5القیادة والمساندةجملة برنامج

084 26الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة نظـام أمـد

توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب 
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المیاه 3  البرنامج :

2 (السدود واألشغال المائیة الكبرى والموارد المائیة (مركزيالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 3الوحدة العملیاتیة :

تعبئة وحمایة الموارد المائیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

6

 بحساب ألف دینار

مؤسسات التنمیة الفالحیة 1الفقرة  : 

وكالة التنقیب عن المیاه  1 المؤسسة : 

1سلك العملة

81عامل صنف 

1جملة النشاط :

1جملة الوحدة العملیاتیة :

1جملة البرنامج الفرعي :

1 جملة البرنامج :
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المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع الترقیات حسب األسالك و الرتب 

نظـام أمـد

الغابات وتهیئة األراضي الفالحیة 4  البرنامج :

2 (تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزيالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 2  الوحدة العملیاتیة :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد     المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

السلك و الرتبة الجدیدة السلك و الرتبة الحالیة 

المحافظة على المیاه والتربة 2 النشاط :

مؤسسات التنمیة الفالحیة 7الفقرة  : 

وكالة المعدات لتسویة األراضي الفالحیة  7 المؤسسة : 

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیةالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

6,0 متصرف رئیس 1متصرف مستشار

السلك المشترك لمهندسي اإلداراتالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
العمومیة

1
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6,0 مهندس عام 1مهندس رئیس

5سلك العملةسلك العملة

6,0 6عامل صنف  52عامل صنف 

6,0 9عامل صنف  81عامل صنف 

6,0 10عامل صنف  91عامل صنف 

6,0 مساعد تقني  101عامل صنف 

7 ---جملة النشاط :

 ---7جملة الوحدة العملیاتیة :

 ---7جملة البرنامج الفرعي :

 ---7 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

331نظـام أمـد

المیاه 3  البرنامج :

2 (السدود واألشغال المائیة الكبرى والموارد المائیة (مركزيالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 3 الوحدة العملیاتیة :

تعبئة وحمایة الموارد المائیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

مؤسسات التنمیة الفالحیة 175الفقرة  : 

وكالة التنقیب عن المیاه  175 المؤسسة : 

18السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

6متصرف

5متصرف مستشار

1متصرف رئیس

2ملحق إدارة

4كاتب تصرف

10السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

4مهندس رئیس

3مهندس عام

3مهندس أول

127سلك العملة

16عامل صنف 

22عامل صنف 

315عامل صنف 
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تعبئة وحمایة الموارد المائیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

411عامل صنف 

552عامل صنف 

68عامل صنف 

78عامل صنف 

86عامل صنف 

95عامل صنف 

1014عامل صنف 

3سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1محلل مركزي

2واضع برامج

3سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

2متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

1متصّرف في الوثائق و األرشیف

14السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

7مساعد تقني

1عون تقني

1تقني رئیس

5تقني أول

175جملة النشاط :

175جملة الوحدة العملیاتیة :

175جملة البرنامج الفرعي :

175 جملة البرنامج :



333

الغابات وتهیئة األراضي الفالحیة 4  البرنامج :

2 (تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزيالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 2 الوحدة العملیاتیة :

المحافظة على المیاه والتربة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

2النشاط :

مؤسسات التنمیة الفالحیة 117الفقرة  : 

وكالة المعدات لتسویة األراضي الفالحیة  117 المؤسسة : 

34أسالك مختلفة

34أسالك مختلفة

5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1متصرف مستشار

1متصرف رئیس

3ملحق إدارة

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

3مهندس رئیس

2مهندس عام

64سلك العملة

25عامل صنف 

310عامل صنف 

54عامل صنف 

614عامل صنف 

73عامل صنف 

86عامل صنف 
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المحافظة على المیاه والتربة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

2النشاط :

97عامل صنف 

1014عامل صنف 

41عامل صنف 

1سلك مستشاري المصالح العمومیة

1مستشار المصالح العمومیة

8السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

5مساعد تقني

2تقني أول

1تقني

117جملة النشاط :

117جملة الوحدة العملیاتیة :

117جملة البرنامج الفرعي :

117 جملة البرنامج :



نظـام أمـد

توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة
335

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة 1  البرنامج :

1 (البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزيالبرنامج الفرعي :

وحدة التنسیق والمتابعة 1 الوحدة العملیاتیة :

تحویل إعتمادات لفائدة دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى بعنوان نشاط تخطیط، تنظیم ،تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة

العدد 

7النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 4الفقرة  : 

دیوان  تربیة  الماشیة  وتوفیر  المرعى  4 المؤسسة : 

3اإلطارات

1متصرف عام

1مهندس عام

1تقني رئیس

1أعوان التنفیذ 

91عامل صنف 

4جملة النشاط :

4جملة الوحدة العملیاتیة :

وحدة المصالح البیطریة 3 الوحدة العملیاتیة :

تحویل إعتمادات لفائدة المؤسسة الوطنیة لتحسین وتجوید الخیل بعنوان نشاط حمایة ومراقبة الصحة الحیوانیة

العدد 

9النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 
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تحویل إعتمادات لفائدة المؤسسة الوطنیة لتحسین وتجوید الخیل بعنوان نشاط حمایة ومراقبة الصحة الحیوانیة

العدد 

9النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 1الفقرة  : 

المؤسسة  الوطنیة  لتحسین  وتجوید  الخیل  1 المؤسسة : 

1أعوان المساندة أو التسییر 

1تقني

1جملة النشاط :

1جملة الوحدة العملیاتیة :

5جملة البرنامج الفرعي :

5 جملة البرنامج :

الغابات وتهیئة األراضي الفالحیة 4  البرنامج :

1 (الغابات والمراعي (مركزيالبرنامج الفرعي :

وحدة الغابات 1 الوحدة العملیاتیة :

 تحویل اعهتمادات لفائدة دیوان تنمیة الغابات والمراعي بالشمال الغربي بعنوان التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع
البیولوجي

العدد 

3النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 4الفقرة  : 

دیوان  تنمیة  الغابات  والمراعي  بالشمال  الغربي  4 المؤسسة : 

4أعوان التنفیذ 

91عامل صنف 

103عامل صنف 
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4جملة النشاط :

4جملة الوحدة العملیاتیة :

4جملة البرنامج الفرعي :

2 (تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزيالبرنامج الفرعي :

وحدة التهیئة والمحافظة على األراضي الفالحیة 1 الوحدة العملیاتیة :

تحویل اعتمادات لفائدة الوكالة العقاریة الفالحیة بعنوان تهیئة األراضي الفالحیة

العدد 

4النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 1الفقرة  : 

الوكالة  العقاریة  للفالحة  1 المؤسسة : 

1أعوان التنفیذ 

41عامل صنف 

1جملة النشاط :

1جملة الوحدة العملیاتیة :

1جملة البرنامج الفرعي :

5 جملة البرنامج :

التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي 5  البرنامج :

1 (التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 1 الوحدة العملیاتیة :
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تحویل اعتمادات لفائدة معهد مناطق القاحلة بمدنین بعنوان البحث الفالحي

العدد 

6النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  البحث 1الفقرة  : 

معهد  المناطق  القاحلة  1 المؤسسة : 

1اإلطارات

1تقني رئیس

1جملة النشاط :

1جملة الوحدة العملیاتیة :

1جملة البرنامج الفرعي :

1 جملة البرنامج :
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المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع الترقیات حسب األصناف و الرتب 

نظـام أمـد

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة 1  البرنامج :

1 (البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزيالبرنامج الفرعي :

وحدة التنسیق والمتابعة 1  الوحدة العملیاتیة :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد     المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

الصنف و الرتبة الجدیدة الصنف و الرتبة الحالیة 

تحویل إعتمادات لفائدة دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى بعنوان نشاط تخطیط، تنظیم ،تأطیر، متابعة وتقییم المواسم ال 7 النشاط :

مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 204الفقرة  : 

دیوان  تربیة  الماشیة  وتوفیر  المرعى  204 المؤسسة : 

63 اإلطاراتاإلطارات

6,0 2 متصرف عاممتصرف رئیس

6,0 10 متصرف رئیسمتصرف مستشار
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6,0 21 مهندس عاممهندس رئیس

6,0 14 مهندس رئیسمهندس أول

6,0 10 متصرف مستشارمتصرف

6,0 5 تقني رئیستقني أول

6,0 1 محلل مركزيمحلل

48 اإلطاراتأعوان المساندة أو التسییر 

6,0 17 متصرفملحق إدارة

6,0 21 تقني أولتقني

6,0 1 محللواضع برامج أو مبرمج

6,0 5 ملحق إدارةكاتب تصرف

6,0 4 تقنيمساعد تقني

93 أعوان المساندة أو التسییر أعوان التنفیذ 

6,0 1 مساعد تقنيعون تقني

6,0 31 3عامل صنف 2عامل صنف 

6,0 10 4عامل صنف 3عامل صنف 

6,0 10 5عامل صنف 4عامل صنف 

6,0 14 6عامل صنف 5عامل صنف 
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6,0 13 7عامل صنف 6عامل صنف 

6,0 7 8عامل صنف 7عامل صنف 

6,0 1 9عامل صنف 8عامل صنف 

6,0 6 10عامل صنف 9عامل صنف 

204 ---جملة النشاط :

204 ---جملة الوحدة العملیاتیة :

204 ---جملة البرنامج الفرعي :

204 --- جملة البرنامج :

التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي 5  البرنامج :

1 (التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 1  الوحدة العملیاتیة :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد     المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

الصنف و الرتبة الجدیدة الصنف و الرتبة الحالیة 

تثمین نتائج البحث الفالحي 3 النشاط :

مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 10الفقرة  : 
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المعهد الوطني للزراعات الكبرى  10 المؤسسة : 

7 اإلطاراتاإلطارات

6,0 1 متصرف عاممتصرف رئیس

6,0 1 متصرف رئیسمتصرف مستشار

6,0 1 مهندس عاممهندس رئیس

6,0 2 مهندس رئیسمهندس أول

6,0 1 متصرف مستشارمتصرف

6,0 1 تقني رئیستقني أول

2 اإلطاراتأعوان المساندة أو التسییر 

6,0 1 تقني أولتقني

6,0 1 محللواضع برامج أو مبرمج

1 أعوان التنفیذ أعوان التنفیذ 

6,0 1 9عامل صنف 8عامل صنف 

10 ---جملة النشاط :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد     المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

الصنف و الرتبة الجدیدة الصنف و الرتبة الحالیة 

تحویل اعتمادات لفائدة معهد مناطق القاحلة بمدنین بعنوان البحث الفالحي 6 النشاط :
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مؤسسات  البحث 66الفقرة  : 

معهد  المناطق  القاحلة  66 المؤسسة : 

49 اإلطاراتاإلطارات

6,0 4 متصرف عاممتصرف رئیس

متصرف رئیسمتصرف رئیس

6,0 5 متصرف رئیسمتصرف مستشار

6,0 3 مهندس عاممهندس رئیس

6,0 1 مهندس رئیسمهندس أول

تقني رئیستقني رئیس

6,0 9 إطار تقني أولتقني رئیس

6,0 2 محلل رئیسمحلل مركزي

6,0 1 رئیس مخبر عامرئیس مخبر رئیس

6,0 5 رئیس مخبر رئیسرئیس مخبر

6,0 8 متصرف مستشارمتصرف

6,0 5 تقني رئیستقني أول

6,0 2 محلل مركزيمحلل

6,0 1 رئیس مخبررئیس أشغال مخبر
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6,0 1 أستاذ مساعد تعلیم عالي فالحيمساعد تعلیم عالي

6,0 1 أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحيأستاذ مساعد تعلیم عالي فالحي

6,0 1 أستاذ تعلیم عالي فالحيأستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي

17 اإلطاراتأعوان المساندة أو التسییر 

6,0 1 متصرفملحق إدارة

6,0 10 تقني أولتقني

6,0 6 تقنيمساعد تقني

عون تقني10عامل صنف 

66 ---جملة النشاط :

تقني أولتقني

76 ---جملة الوحدة العملیاتیة :

76 ---جملة البرنامج الفرعي :

76 --- جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
345

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة 1  البرنامج :

1 (البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزيالبرنامج الفرعي :

1 وحدة التنسیق والمتابعةالوحدة العملیاتیة :

تحویل إعتمادات لفائدة دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى بعنوان نشاط تخطیط، تنظیم ،تأطیر، متابعة وت

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

7النشاط :

0018 567الفقرة  : 

دیوان  تربیة  الماشیة  وتوفیر  المرعى  567 المؤسسة : 

339اإلطارات

5متصرف عام

14متصرف رئیس

33متصرف مستشار

51مهندس عام

70مهندس رئیس

42تقني رئیس

1محلل عام

4محلل مركزي

52متصرف

64تقني أول

3محلل

33أعوان المساندة أو التسییر 

9ملحق إدارة

6تقني
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تحویل إعتمادات لفائدة دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى بعنوان نشاط تخطیط، تنظیم ،تأطیر، متابعة وت

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

7النشاط :

1واضع برامج أو مبرمج

10كاتب تصرف

5مساعد تقني

2تقني مخبر إعالمیة

195أعوان التنفیذ 

5عون تقني

222عامل صنف 

341عامل صنف 

532عامل صنف 

628عامل صنف 

721عامل صنف 

87عامل صنف 

93عامل صنف 

1026عامل صنف 

410عون خدمات صنف 

567جملة النشاط :

567جملة الوحدة العملیاتیة :

3 وحدة المصالح البیطریةالوحدة العملیاتیة :

تحویل إعتمادات لفائدة المؤسسة الوطنیة لتحسین وتجوید الخیل بعنوان نشاط حمایة ومراقبة الصحة الحي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

9النشاط :

0018 176الفقرة  : 

المؤسسة  الوطنیة  لتحسین  وتجوید  الخیل  176 المؤسسة : 
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تحویل إعتمادات لفائدة المؤسسة الوطنیة لتحسین وتجوید الخیل بعنوان نشاط حمایة ومراقبة الصحة الحي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

9النشاط :

37اإلطارات

2متصرف عام

2متصرف رئیس

3متصرف مستشار

1مهندس عام

1مهندس رئیس

1مهندس أول

2تقني رئیس

1محلل عام

1طبیب بیطري

3متصرف

1متصرف في الوثائق و األرشیف

10تقني أول

1أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البیطري

2طبیب بیطري متفقد عام

2طبیب بیطري متفقد مركزي

4طبیب بیطري متفقد جهوي

13أعوان المساندة أو التسییر 

3ملحق إدارة

10تقني

126أعوان التنفیذ 

38عامل صنف 

436عامل صنف 

532عامل صنف 

66عامل صنف 
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تحویل إعتمادات لفائدة المؤسسة الوطنیة لتحسین وتجوید الخیل بعنوان نشاط حمایة ومراقبة الصحة الحي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

9النشاط :

75عامل صنف 

813عامل صنف 

95عامل صنف 

1021عامل صنف 

176جملة النشاط :

176جملة الوحدة العملیاتیة :

4 وحدة حمایة ومراقبة جودة المنتجات الفالحیةالوحدة العملیاتیة :

تحویل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنیة لحمایة النباتات بعنوان نشاط الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة ال

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Aالنشاط :

0018 56الفقرة  : 

الشركة الوطنیة  لحمایة  النباتات  56 المؤسسة : 

30اإلطارات

3متصرف رئیس

5متصرف مستشار

1مهندس عام

6مهندس رئیس

2مهندس أول

2متصرف

5تقني أول

6سائق طائرة

11أعوان المساندة أو التسییر 

1ملحق إدارة
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تحویل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنیة لحمایة النباتات بعنوان نشاط الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة ال

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

Aالنشاط :

3تقني

7میكانیكي طائرة

15أعوان التنفیذ 

3رئیس عملة

24عامل صنف 

71عامل صنف 

81عامل صنف 

91عامل صنف 

105عامل صنف 

56جملة النشاط :

56جملة الوحدة العملیاتیة :

799جملة البرنامج الفرعي :

799 جملة البرنامج :

الغابات وتهیئة األراضي الفالحیة 4  البرنامج :

1 (الغابات والمراعي (مركزيالبرنامج الفرعي :

1 وحدة الغاباتالوحدة العملیاتیة :

تحویل اعهتمادات لفائدة دیوان تنمیة الغابات والمراعي بالشمال الغربي بعنوان التنمیة والمحافظة على الم

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

0018 399الفقرة  : 
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تحویل اعهتمادات لفائدة دیوان تنمیة الغابات والمراعي بالشمال الغربي بعنوان التنمیة والمحافظة على الم

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

دیوان  تنمیة  الغابات  والمراعي  بالشمال  الغربي  399 المؤسسة : 

155اإلطارات

2متصرف عام

2متصرف رئیس

10متصرف مستشار

14مهندس عام

16مهندس رئیس

13مهندس أول

32تقني رئیس

1محلل عام

2محلل مركزي

19متصرف

39تقني أول

2محلل

1طبیب بیطري متفقد عام

2متصرف مستشار في الوثائق و األرشیف

107أعوان المساندة أو التسییر 

22ملحق إدارة

46تقني

16كاتب تصرف

22مساعد تقني

1تقني مخبر إعالمیة

137أعوان التنفیذ 

1مستكتب إدارة

120عامل صنف 
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تحویل اعهتمادات لفائدة دیوان تنمیة الغابات والمراعي بالشمال الغربي بعنوان التنمیة والمحافظة على الم

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

215عامل صنف 

37عامل صنف 

410عامل صنف 

59عامل صنف 

67عامل صنف 

710عامل صنف 

89عامل صنف 

915عامل صنف 

1034عامل صنف 

399جملة النشاط :

399جملة الوحدة العملیاتیة :

399جملة البرنامج الفرعي :

2 (تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزيالبرنامج الفرعي :

1 وحدة التهیئة والمحافظة على األراضي الفالحیةالوحدة العملیاتیة :

تحویل اعتمادات لفائدة الوكالة العقاریة الفالحیة بعنوان تهیئة األراضي الفالحیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

4النشاط :

0018 219الفقرة  : 

الوكالة  العقاریة  للفالحة  219 المؤسسة : 

119اإلطارات

1متصرف عام

12متصرف رئیس
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تحویل اعتمادات لفائدة الوكالة العقاریة الفالحیة بعنوان تهیئة األراضي الفالحیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

4النشاط :

16متصرف مستشار

17مهندس عام

6مهندس رئیس

5مهندس أول

9تقني رئیس

14متصرف

37تقني أول

1محلل أول

1محلل

59أعوان المساندة أو التسییر 

11ملحق إدارة

30تقني

1متصرف مساعد

8كاتب تصرف

9مساعد تقني

41أعوان التنفیذ 

3مستكتب إدارة

11عون تقني

23عامل صنف 

44عامل صنف 

54عامل صنف 

62عامل صنف 

713عامل صنف 

81عامل صنف 

219جملة النشاط :
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219جملة الوحدة العملیاتیة :

219جملة البرنامج الفرعي :

618 جملة البرنامج :

التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي 5  البرنامج :

1 (التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي :

1 وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیةالوحدة العملیاتیة :

تثمین نتائج البحث الفالحي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

0018 129الفقرة  : 

المعهد الوطني للزراعات الكبرى  129 المؤسسة : 

47اإلطارات

1متصرف عام

1متصرف رئیس

5متصرف مستشار

8مهندس عام

10مهندس رئیس

9مهندس أول

3تقني رئیس

9إطار تقني أول

1محلل

8أعوان المساندة أو التسییر 

7تقني

1ملحق تصرف
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تثمین نتائج البحث الفالحي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

74أعوان التنفیذ 

2عون تقني

24عامل صنف 

327عامل صنف 

43عامل صنف 

53عامل صنف 

614عامل صنف 

712عامل صنف 

96عامل صنف 

103عامل صنف 

129جملة النشاط :

تحویل اعتمادات لفائدة معهد مناطق القاحلة بمدنین بعنوان البحث الفالحي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

0004 433الفقرة  : 

معهد  المناطق  القاحلة  433 المؤسسة : 

227اإلطارات

6متصرف عام

8متصرف رئیس

20متصرف مستشار

5مهندس عام

8مهندس رئیس

7مهندس أول

15تقني رئیس
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تحویل اعتمادات لفائدة معهد مناطق القاحلة بمدنین بعنوان البحث الفالحي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

1محلل عام

2محلل رئیس

5محلل مركزي

3رئیس مخبر عام

12رئیس مخبر رئیس

17رئیس مخبر

15متصرف

30تقني أول

2محلل

5رئیس أشغال مخبر

13مساعد تعلیم عالي فالحي

19أستاذ مساعد تعلیم عالي فالحي

18أستاذ تعلیم عالي فالحي

15أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي

1طبیب بیطري رئیس

71أعوان المساندة أو التسییر 

13ملحق إدارة

17تقني

1كاتب تصرف

40مساعد تقني

135أعوان التنفیذ 

8عون تقني

13عامل صنف 

23عامل صنف 

34عامل صنف 
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تحویل اعتمادات لفائدة معهد مناطق القاحلة بمدنین بعنوان البحث الفالحي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

411عامل صنف 

518عامل صنف 

623عامل صنف 

711عامل صنف 

822عامل صنف 

915عامل صنف 

1017عامل صنف 

433جملة النشاط :

تحویل اعتمادات لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب بعنوان البحث الفالحي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

7النشاط :

0004 17الفقرة  : 

القطب التكنولوجي بالجنوب  17 المؤسسة : 

4اإلطارات

2مهندس أول

2متصرف

3أعوان المساندة أو التسییر 

1ملحق إدارة

2تقني

10أعوان التنفیذ 

14عامل صنف 

41عامل صنف 

54عامل صنف 

61عامل صنف 



357

17جملة النشاط :

579جملة الوحدة العملیاتیة :

579جملة البرنامج الفرعي :

579 جملة البرنامج :

القیادة والمساندة 9  البرنامج :

2 (المساندة (مركزي البرنامج الفرعي :

2 وحدة دعم التنمیةالوحدة العملیاتیة :

تحویل اعتمادات لفائدة وكالة النهوض باالستثمارات الفالحیة بعنوان : التشجیع على االستثمار

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

0018 239الفقرة  : 

وكالة  النهوض  باإلستثمارات  الفالحیة  239 المؤسسة : 

155اإلطارات

13متصرف عام

12متصرف رئیس

67مهندس عام

32مهندس رئیس

15مهندس أول

3متصرف

11متصرف أول

2محلل

59أعوان المساندة أو التسییر 

1مهندس مساعد

51كاتب مدیریة صنف  
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تحویل اعتمادات لفائدة وكالة النهوض باالستثمارات الفالحیة بعنوان : التشجیع على االستثمار

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

63كاتب مدیریة صنف 

52كاتب راقن صنف 

67كاتب راقن صنف 

71عون إستقبال صنف 

78ملحق إدارة صنف 

815ملحق إدارة صنف 

915ملحق إدارة صنف 

101ملحق إدارة صنف 

71فني سامي صنف 

83فني سامي صنف 

91فني سامي صنف 

25أعوان التنفیذ 

21عامل صنف 

11حارس صنف 

22حارس صنف 

22منظفة صنف 

32منظفة صنف 

21عون خدمات صنف 

32عون مكتب صنف 

34سائق صنف 

41سائق صنف 

51سائق صنف 

61عون إستقبال صنف 

31عامل صنف 

42عامل صنف 
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تحویل اعتمادات لفائدة وكالة النهوض باالستثمارات الفالحیة بعنوان : التشجیع على االستثمار

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

63سائق میكانیكي صنف 

81سائق میكانیكي صنف 

239جملة النشاط :

239جملة الوحدة العملیاتیة :

239جملة البرنامج الفرعي :

239 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة الفالحة و الموارد المائیة و الصید البحري12

360

 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة 1البرنـامج :

(البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزيالبرنامج الفرعي : 1

وحدة التنسیق والمتابعة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

40متابعة شركات اإلحیاء  002400 680
20بعث وحدات تعاضدیة لإلنتاج الفالحي010900 680

100حمایة و جودة المنتوجات الفالحیة005400 682
50الفالحة البیولوجیة006400 682

1210جملة النشاط

1210جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

80تجهیزمخبر  لتحلیل األعالف الحیوانیة006100 682

180جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

30المركز الوطني للیقظة الصحیة الحیوانیة006000 682

530جملة النشاط
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2110جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة المصالح البیطریة 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

580 2النهوض باالنتاج الحیوانى001900 682

580 52جملة النشاط

580 32جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة حمایة ومراقبة جودة المنتجات الفالحیة 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
(الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت الفالحیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0001 1حمایة األشجار و النباتات005200 682
70الخطة الوطنیة لمكافحة التدهور السریع للقوارص006500 682
400250الخطة الوطنیة لمكافحة مرض اللفحة الناریة006600 682
300 8501 1الخطة الوطنیة لمكافحة سوسة النخیل الحمراء006700 682
230600 1الخطة الوطنیة لمكافحة مرض البقع السوداء للقوارص006800 682
340850 1الخطة الوطنیة لمكافحة بكتیریا الزیاتین006900 682

070 8204 65جملة النشاط

070 8204 45جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
5 8206 970

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بزغوانالبرنامج الفرعي : 7

وحدة اإلنتاج الفالحي بزغوان 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

7030060(مشروع التنمیة و تثمین المنظومات الفالحیة بوالیة زغوان(اإلنتاج الفالحي030422 684

17030060جملة النشاط

17030060جمـــلة الوحدة العملیاتیة

7جمـــلة البرنـامج الفرعي
7030060

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة ببنزرتالبرنامج الفرعي : 8
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وحدة اإلنتاج الفالحي ببنزرت 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

886110 548902التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو035223 684

886110 1548902جملة النشاط

886110 1548902جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
548902 886110

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بباجةالبرنامج الفرعي : 9

وحدة اإلنتاج الفالحي بباجة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

523027230التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو040031 684

1523027230جملة النشاط

1523027230جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
523027230

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بجندوبةالبرنامج الفرعي : A

وحدة اإلنتاج الفالحي بجندوبة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

09990 209401التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو045432 684

09990 1209401جملة النشاط

09990 1209401جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
209401 09990

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالكافالبرنامج الفرعي : B

وحدة اإلنتاج الفالحي بالكاف 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

482025230التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو050533 684

1482025230جملة النشاط

1482025230جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
482025230

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بسلیانةالبرنامج الفرعي : C

وحدة اإلنتاج الفالحي بسلیانة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1123068850التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو055434 684

11123068850جملة النشاط

11123068850جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
1123068850

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالقیروانالبرنامج الفرعي : D

وحدة اإلنتاج الفالحي بالقیروان 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

018150 382802التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو060441 684

018150 1382802جملة النشاط

018150 1382802جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
382802 018150

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالقصرینالبرنامج الفرعي : E

وحدة اإلنتاج الفالحي بالقصرین 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

680120 320701التصرف المندمج للمشاهد بالمنطق األقل نمو065842 684

680120 1320701جملة النشاط

680120 1320701جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
320701 680120

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : F

وحدة اإلنتاج الفالحي بسیدي بوزید 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

00880 192401(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(اإلنتاج الفالحي070343 684

00880 1192401جملة النشاط

00880 1192401جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
192401 00880

203720 44010 6837 17جمـــلة البرنـامج

الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیة 2البرنـامج :

(الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة(مركزي البرنامج الفرعي : 1

وحدة اإلشراف ودعم اإلستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300300دراسات تقنیة وٕاقتصادیة وٕاجتماعیة للصید البحري  000100 683
85عملیات لالرشاد فى میدان الصید البحرى002800 683
130130متابعة نشاط صید التن003700 683
500حمایة المناطق الساحلیة من الصید العشوائي005000 683

015 14301جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث وتوسیع وتهیئة موانئ الصید البحري 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 0005 16احداث میناء بسیدي یوسف002961 683
000500 1إنجاز میناء الصید البحري بسیدي منصور004261 683
000 0004 11إصالح میناء قلیبیة004400 683
000 0007 17توسیع میناء طبلبة004500 683
000 5806 10حمایة میناء قلعة األندلس004800 683
000 7إصالح وتهیئة میناء المهدیة004900 683

000 58030 555جملة النشاط

015 01031 156جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
56 01031 015

015 01031 256جمـــلة البرنـامج

المیاه 3البرنـامج :

(الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه (مركزي البرنامج الفرعي : 1

وحدة الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0005 5تزوید المؤسسات التربویة بالماء الصالح للشراب بالوسط الریفي001100 681
900 1203 2تزوید المناطق الریفیة بالماء الصالح للشراب001600 681
440 23019 3تعهد هیاكل التزود بالماء الصالح للشراب001700 681
425صیانة محطات الضخ للماء الصالح للشراب001900 681

340 77523 00010 15جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

800 0004 2تعویـــض  اآلبار  العمیـــقة   001000 679
200 1تهیئة المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة001100 679
5152203 500500(BAD) تثمین المناطق السقویة005100 679
8151 1004 5303 000(BM) تكثیف المناطق السقویة005300 679
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500 0303 3208 3307 23جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

920تعهد قنوات الرى000900 679
735صیانة محطات الضخ001000 679
000 0004 4الصرف الصحي بالمؤسسات التربویة بالوسط الریفي003300 679
170500 3003 2301 2تحسین التصرف في المنظومات المائیة بالوسط الریفي003400 679
300300صیانة المنظومات المائیة في مجال الري003500 679
000 0001 1صیانة المنظومات المائیة في مجال الماء الصالح للشراب003600 679
000 7001التدخالت العاجلة لتثمین استغالل المیاه المعالجة في المیدان الفالحي005200 679

170500 2553 2309 48جملة النشاط

340 20027 35011 56027 116جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
16 56027 35011 20027 340

(السدود واألشغال المائیة الكبرى والموارد المائیة (مركزيالبرنامج الفرعي : 2

وحدة الموارد المائیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

180دراسة الموارد المائیة  000200 678
20شبكة القیس والمراقبة  000400 678
178البحث عن طبقات المیاه الجوفیة و أستغاللها000700 678
300تحدید ملكیة األودیة و السباخ001200 678

6678جملة النشاط

1678جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة السدود واألشغال المائیة الكبرى 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300750 2 تهیئات و تجهیزات لمراقبة وصیانة السدود و الهیاكل المائیة    000200 677

300750 42جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 4001 2دراسات  مائیة عامة000100 677
050450 1السدود التلیة  000400 677
800 7001 3سد سیدي سالم  000731 677
8560استغالل میاه وادي بربرة  002032 677
500350سد الحركة004623 677
500 3502 5سد دویمس004923 677
2020سد قمقوم005023 677
700800 1تحویل میاه سد دومیس005823 677
000 9704 8سد سرات006033 677
030500 5302004دراسة ریط سدود  الشمال بالوسط006700 677
420700 5002 2851 3ربط سد سیدي سعد وسد الهوارب007041 677
300700 1إعداد أمثلة تقسیمیة وبحوث عقاریة لسدود الخطة العشریة القادمة007200 677
800 7821 00065 30815 42سد مالق العلوي007333 677
800 1101 50010 3704 25الحمایة من الفیضانات بوادي مجردة للمنطقة السفلى 007400 677
400500 5004 0002 6إحداث سدود جبلیة007500 677
800 2811 00040 5495 15رفع طاقة خزن سد بوهرتمة وتحدیث قنال مجردة - الوطن القبلي007600 677
000 0001 4إعادة تهیئة قناة نبهانة والمنشآت الملحقة بها007700 677
550300مصاریف تسییر مشاریع السدود007800 677
800 0001 00078 5007 16خزان السعیدة007914 677
800 7001 20010 8003 7خزان القلعة الكبرى008051 677
000 3003 800169 4008 64قناة التحویل السعیدة بّلي008100 677
400 75070095 40سد تاسة008200 677
000 0001 50085 5001 37سد خالد008300 677
450 1508 1تعلیة سد سیدي سعد وتدعیم استقرار مفرغ الفیضانات008400 677
800 5001 0009 5001 4سد الرغاي008500 677
008700U2 300800 00014 3006 88مشروع الحمایة من الفیضانات للمنطقة 677
008800U1+M 250900 00099012 2مشروع الحمایة من الفیضانات للمنطقة 677

200 92318 870609 56770 6365جملة النشاط

200 92318 620609 86771 2367جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300300تجهیز وكالة التنقیب عن المیاه    000100 608
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6300300جملة النشاط

3300300جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
368 16772 598609 92318 200

البرنامج الفرعي المیاه بأریانةالبرنامج الفرعي : 4

قسم المیاه والتجهیز الریفي بأریانة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 5906 0003 7105 2تعصیر المنطقة السقویة بسیدي ثابت016912 679

000 5906 0003 7105 22جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10جهر االودیة016112 679

410جملة النشاط

000 5906 0103 7105 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 7105 0103 5906 000

البرنامج الفرعي المیاه ببن عروسالبرنامج الفرعي : 5

قسم المیاه والتجهیز الریفي ببن عروس 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

90إعادة تجهیز اآلبار العمیقة021613 679
000 8604 20010 7305 9مشروع التصرف المندمج للموارد المائیة بالمنطقة السقویة بمرناق021713 679

000 8604 29010 7305 29جملة النشاط

000 8604 29010 7305 19جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
9 7305 29010 8604 000

البرنامج الفرعي المیاه بمنوبةالبرنامج الفرعي : 6

قسم المیاه والتجهیز الریفي بمنوبة 1الوحدة العملیاتیة



369

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

552 0782 1508 0521 1إعادة تهیئة قناة العروسیة الفرع الجنوبي127014 679
30100إعادة تهیئة محطة الضخ و قنوات الدفع ببرج العامري127114 679

652 0782 1808 0521 11جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100400(تهیئة المنطقة السقویة بالعروسة(دراسة126214 679
500 5852 5006 5555 4(تعصیر المناطق السقویة لحوض مجردة (المرحلة الثانیة126714 679

900 5852 6006 6555 24جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

20صیانة شبكات التجفیف125714 679

420جملة النشاط

552 6635 80014 7076 15جمـــلة الوحدة العملیاتیة

6جمـــلة البرنـامج الفرعي
5 7076 80014 6635 552

البرنامج الفرعي المیاه بنابلالبرنامج الفرعي : 7

قسم المیاه والتجهیز الریفي بنابل 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10إقتناء عدادات للمیاه025621 679
3030تكثیف الفالحة السقویة بالبالد التونسیة030021 679

23040جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

150صیانة السدود و البحیرات028521 679
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4150جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

22آبار المراقبة025221 678

622جملة النشاط

130212جمـــلة الوحدة العملیاتیة

7جمـــلة البرنـامج الفرعي
30212

البرنامج الفرعي المیاه بزغوانالبرنامج الفرعي : 8

قسم المیاه والتجهیز الریفي بزغوان 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

25اقتناء عّدادات033322 679
70إعادة تجهیز اآلبار العمیقة034022 679

98870 902204(مشروع التنمیة و تثمین المنظومات الفالحیة بوالیة زغوان (المیاه030522 684

98870 29021154جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

40صیانة السدود و البحیرات032922 679

440جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

60آبار المراقبة030222 678

660جملة النشاط

98870 19022154جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
9022154 98870

البرنامج الفرعي المیاه ببنزرتالبرنامج الفرعي : 9
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قسم المیاه والتجهیز الریفي ببنزرت 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100تحسین نسبة التزود بالماء الصالح للشراب حول محور سجنان035923 681

1100جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

70إقتناء عدادات للمیاه035823 679
300200 1تهیئة المنطقة السقویة بقزنى بشوك038323 679
000120 14010011 2تكثیف الفالحة السقویة بالبالد التونسیة038923 679

63050مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة بغزالة و جومین و سجنان المرحلة الثانیة035323 684
10التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو035423 684

000120 07043011 24جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

210صیانة قنوات التطهیر وصرف المیاه035523 679
50جهر األودیة037423 679
120120تهیئة شبكة صرف المیاه بسجنان038523 679

4120380جملة النشاط

000120 19091011 14جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
4 19091011 000120

البرنامج الفرعي المیاه بباجةالبرنامج الفرعي : A

قسم المیاه والتجهیز الریفي بباجة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

155إعادة تجهیز اآلبار العمیقة042831 679
200200تهیئة المسالك الفالحیة بالمنطقة السقویة عین یونس044431 679
925130 07510015 3تكثیف الفالحة السقویة بالبالد التونسیة045031 679
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10التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو040131 684

925130 27546515 23جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10صیانة قنوات صرف المیاه042031 679
10جهر األودیة042431 679

420جملة النشاط

925130 27548515 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 27548515 925130

البرنامج الفرعي المیاه بجندوبةالبرنامج الفرعي : B

قسم المیاه والتجهیز الریفي بجندوبة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10تركیز عدادات لقیس تدفق الماء048232 679
210إعادة تجهیز اآلبار العمیقة145832 679
250250تهذیب البنیة األساسیة بمنطقة باللیاس145932 679
200170 65015023 4تكثیف الفالحة السقویة بالبالد التونسیة146632 679
20دراسة تجفیف مناطق سقویة عمومیة بمنطقة غار الدماء و وادي ملیز146732 679
000200 2(تجفیف المناطق السقویة العمومیة (الجریف و سوق السبت146832 679
700صیانة المناطق السقویة العمومیة بوالیة جندوبة146932 679
000250 3تهیئة و تعبید مسالك فالحیة بالمناطق السقویة العمومیة147032 679
15 ألف هكتار25دراسة إعادة تهیئة مناطق سقویة على مساحة 147132 679
150450 1إعادة تهیئة و توسعة المنطقة السقویة فرنانة147232 679

673035335التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو045532 684

553205 28523 1172 211جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15صیانة السدود و البحیرات الجبلیة049032 679

415جملة النشاط
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553205 30023 1172 111جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
11 1172 30023 553205

البرنامج الفرعي المیاه بالكافالبرنامج الفرعي : C

قسم المیاه والتجهیز الریفي بالكاف 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

155إحداث آبار عمیقة للماء الصالح للشرب050933 681

1155جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

105اعادة تجهیز اآلبار العمیقة052733 679
700350تدعیم الشبكة الكهربائیة ثالثیة األطوار بالمناطق السقویة الخاصة054533 679

1887099070التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو050633 684

288852599070جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10جهر االودیة052433 679

410جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

25آبار المراقبة050233 678

625جملة النشاط

1888560990225جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
888560990225

البرنامج الفرعي المیاه بسلیانةالبرنامج الفرعي : D

قسم المیاه والتجهیز الریفي بسلیانة 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

400400إحداث منطقة سقویة حول السد التلي أركو059034 679
175إعادة تجهیز اآلبار العمیقة059734 679
350170 65010013 2تكثیف الفالحة السقویة بالبالد التونسیة060034 679

13450 216901التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو055534 684

484220 26676514 23جملة النشاط

484220 26676514 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 26676514 484220

البرنامج الفرعي المیاه بالقیروانالبرنامج الفرعي : E

قسم المیاه والتجهیز الریفي بالقیروان 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

290إحداث آبار للماء الصالح للشراب060541 681
400400تزوید منطقة بوحجلة بجنوب والیة القیروان بالماء الصالح للشراب061141 681

1400400290جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

250تعصیر المنطقة السقویة بعین بومرة064541 679
80اقتناء عّدادات153041 679
175إعادة تجهیز اآلبار العمیقة153241 679
10تعصیر المنطقة السقویة دوار العضلة153341 679
150150تعویض اآلبار العمیقة153541 679
300300إحداث منطقة سقویة العباقات155141 679
120تهیئة وتعبید المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة العمومیة155241 679
140950 67070012 3مشروع تثمین المناطق السقویة العمومیة155341 679

632105 372801(مشروع اإلدماج اإلقتصادي و اإلجتماعي و التضامني بالقیروان (المیاه060541 684
68070 320901التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو060641 684

125 4521 95515 8121 24جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

120120صیانة السدود و البحیرات الجبلیة064641 679

4120120جملة النشاط

415 4521 47515 3322 15جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
5 3322 47515 4521 415

البرنامج الفرعي المیاه بالقصرینالبرنامج الفرعي : F

قسم المیاه والتجهیز الریفي بالقصرین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

320230670670إحداث آبار للماء الصالح للشراب065542 681

1320230670670جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300300احداث منطقة سقویة بزلفان و هنشیر الدولة069242 679
200200إحداث مناطق سقویة156842 679
350إعادة تجهیز اآلبار العمیقة156942 679
250200تجفیف األراضي الفالحیة بوادي الدرب157542 679
170170احداث منطقة سقویة العوابدیة157942 679
500 0001 3 منطقة سقویة33كلم من المسالك الفالحیة لفك عزلة 180تهیئة و تعبید 158342 679
300 9901 98060011 2مشروع تثمین المناطق السقویة العمومیة158542 679
10إحداث منطقة سقویة عین هدیة158842 679
10إحداث منطقة سقویة الوصایفیة158942 679

83390 5271002التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو065942 684

390 8231 44014 4273 27جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

201آبار المراقبة065442 678
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6201جملة النشاط

060 4932 87115 7473 17جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
7 7473 87115 4932 060

البرنامج الفرعي المیاه بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : G

قسم المیاه والتجهیز الریفي بسیدي بوزید 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

140إعادة تجهیز اآلبار العمیقة070243 679
35اقتناء عّدادات074943 679
200 9401 26070010 3مشروع تثمین المناطق السقویة العمومیة161943 679

368100 8321204(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(المیاه070443 684

300 3081 09299515 24جملة النشاط

300 3081 09299515 14جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
4 09299515 3081 300

البرنامج الفرعي المیاه بسوسةالبرنامج الفرعي : H

قسم المیاه والتجهیز الریفي بسوسة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

130130تهیئة المنطقة السقویة القلعة الكبرى163751 679
2170170احداث منطقة سقویة على البئر العمیقة الشراشیر 163851 679

2300300جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

20إقتناء و تركیب محطات آلیة للقیس و اإلرسال الحیني األمطار065451 678
50آبار المراقبة075251 678

670جملة النشاط

1300370جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
300370

البرنامج الفرعي المیاه بالمنستیرالبرنامج الفرعي : I

قسم المیاه والتجهیز الریفي بالمنستیر 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

35إقتناء عدادات للمیاه080952 679

235جملة النشاط

135جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Iجمـــلة البرنـامج الفرعي
35

البرنامج الفرعي المیاه بالمهدیةالبرنامج الفرعي : J

قسم المیاه والتجهیز الریفي بالمهدیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200200إحداث آبار عمیقة للري087153 679
4100100إعادة تهیئة المنطقة السقویة شیبة 088353 679
200200إعادة تهیئة المنطقة السقویة العجیالت088453 679
20تهیئة و تعصیر المنطقة السقویة العمومیة السعفات بالمهدیة088553 679

2500520جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

42آبار المراقبة085253 678

642جملة النشاط

1500562جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Jجمـــلة البرنـامج الفرعي
500562

البرنامج الفرعي المیاه بصفاقسالبرنامج الفرعي : K

قسم المیاه والتجهیز الریفي بصفاقس 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10تجهیز محطات الضخ بالطاقة الشمسیة095161 679

210جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

16آبار المراقبة090361 678

616جملة النشاط

126جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
26

البرنامج الفرعي المیاه بقفصةالبرنامج الفرعي : L

قسم المیاه والتجهیز الریفي بقفصة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

55اعادة تجهیز االبارالعمیقة095271 679
100إحداث آبار عمیقة للري096571 679
800400إحداث مناطق سقویة للري التكمیلي100371 679
900400إحداث مناطق سقویة100471 679
700270إستصالح المنطقة السقویة وادي النقاز174271 679
12070تجهیز آبار بالطاقة الشمسیة177571 679

295 5201 22جملة النشاط

295 5201 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 5201 295

البرنامج الفرعي المیاه بتوزرالبرنامج الفرعي : M

قسم المیاه والتجهیز الریفي بتوزر 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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810 1إحداث آبار عمیقة لإلستغالل101672 679
210تجدید تجهیزات األبار العمیقة102272 679
20إحداث منطقة سقویة وجیوحراریة بوادي الرتم104772 679
900900تعویض اآلبار العمیقة105172 679
15كهربة اآلبار بالطاقة الشمسیة195372 679
20إحداث مناطق سقویة195472 679
20تهیئة و تعبید مسالك فالحیة بالواحات195572 679

995 29002جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10تعهد شبكات صرف المیاه101572 679
10صیانة أجهزة التبرید102372 679
10إستصالح الشبكة الرئیسیة للري بالواحة القدیمة بنفطة179072 679
700300تنظیف و جهر شبكات التجفیف بالواحات195672 679

4700330جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

30دراسة حول الموارد المائیة بوالیة توزر100372 678

630جملة النشاط

355 6003 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 6003 355

البرنامج الفرعي المیاه بقبليالبرنامج الفرعي : N

قسم المیاه والتجهیز الریفي بقبلي 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

175إعادة تجهیز اآلبار العمیقة106773 679
300 1إحداث آبار عمیقة لإلستغالل107273 679
10تهیئة نقاط المیاه107473 679
25تدعیم المشاریع الحارة180073 679
10تجهیز نقاط المیاه بالطاقة الشمسیة190973 679
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520 21جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10صیانة أجهزة التبرید105273 679
285صیانة شبكات صرف المیاه106073 679
10جهر شبكات الري106973 679
15صیانة منطقة رجیم معتوق180673 679
10إستصالح واحة إستفطیمي193273 679

4330جملة النشاط

850 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 850

البرنامج الفرعي المیاه بقابسالبرنامج الفرعي : O

قسم المیاه والتجهیز الریفي بقابس 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300 1إحداث آبار لإلستغالل112881 679
100100تدعیم المنطقة السقویة اوالد عمارة186581 679
220220إحداث منطقة سقویة وافیسن186781 679

620 23201جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10جهر وتعدیل شبكات صرف المیاه110881 679
5صیانة أجهزة التبرید111081 679
35تعهد نقاط المیاه بالمراعي186681 679

450جملة النشاط

670 13201جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
3201 670

البرنامج الفرعي المیاه بمدنینالبرنامج الفرعي : P
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قسم المیاه والتجهیز الریفي بمدنین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

130إحداث خزانات للمیاه115682 679
70تجهیز نقاط المیاه بالمراعي116682 679
55إعادة تجهیز اآلبار العمیقة116882 679
250250إحداث آبار عمیقة للري117582 679
210تجهیز اآلبار العمیقة بالتیار الكهربائى117782 679
190إحداث آبار عمیقة للري التكمیلي118782 679

2250905جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

70صیانة خزانات المیاه115482 679
20تعهد نقاط المیاه بالمراعي115782 679

490جملة النشاط

1250995جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
250995

البرنامج الفرعي المیاه بتطاوینالبرنامج الفرعي : Q

قسم المیاه والتجهیز الریفي بتطاوین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

140إحداث خزانات للمیاه120683 679
140إعادة تجهیز اآلبار العمیقة121883 679
20إحداث آبار عمیقة للري122083 679
10اقتناء عّدادات122883 679
160160احداث منطقة سقویة بئر عمیر القریة123983 679
300 2001 3إعادة تهیئة المناطق السقویة بمعتمدیات رمادة و البئر لحمر و غمراسن و الذهیبة124083 679
450إحداث مناطق سقویة جدیدة بمعتمدیات غمراسن و رمادة و البئر لحمر124183 679

220 3602 23جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

70تعهد نقاط المیاه بالمراعي122583 679
10تجهیز نقاط المیاه النائیة بالمراعي بالطاقة الشمسیة123783 679

480جملة النشاط

300 3602 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 3602 300

837 42966 294767 563142 3452جمـــلة البرنـامج

الغابات وتهیئة األراضي الفالحیة 4البرنـامج :

(الغابات والمراعي (مركزيالبرنامج الفرعي : 1

وحدة الغابات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300300حمایة الغابات من الحرائق    000300 675
900 35أشغال الغابات000500 675
600 3921 4539506 1التهیئة المندمجة للغابات المرحلة الثانیة001600 675
000 50050030 1حمایة الغابات من الحرائق القرض اإلیطالي001700 675

600 3921 65036 25337 13جملة النشاط

600 3921 65036 25337 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
3 25337 65036 3921 600

(تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزيالبرنامج الفرعي : 2

وحدة التهیئة والمحافظة على األراضي الفالحیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

150100 دراسات متعلقة بالمحافظة على المیاه و التربة  000100 676
000 3002حمایة مصباة األودیة000500 676
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992 28أشغال المحافظة على المیاه و أدیم األرض000600 676
000 0002 80011 5001 5مشروع التنمیة الفالحیة الریفیة حول البحیرات الجبلیة002900 676
000 0002 80025 0001 5برنامج التصرف في الموارد الطبیعیة بالمناطق الهشة003000 676

10030دراسات لمركبات األرض  000700 680

000 0006 02236 75033 210جملة النشاط

000 0006 02236 75033 110جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300 1(تجهیز وكالة المعدات لتسویة األراضي الفالحیة (القرض اإلیطالي000900 608
200صیانة مبانى وكالة المعدات لتسویة األراضي الفالحیة001000 608

500 21جملة النشاط

500 21جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
10 75034 52236 0006 000

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بزغوانالبرنامج الفرعي : 8

قسم التشجیر وحمایة األراضي بزغوان 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

6518425(مشروع التنمیة و تثمین المنظومات الفالحیة بوالیة زغوان (الغابات030622 684

16518425جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

34490 156501(مشروع التنمیة و تثمین المنظومات الفالحیة بوالیة زغوان(المحافظة على المیاه و التربة030722 684

34490 2156501جملة النشاط

528115 1162551جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
162551 528115

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بنزرتالبرنامج الفرعي : 9
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قسم التشجیر وحمایة األراضي بنزرت 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

940145 201801التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو035523 684

940145 1201801جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

302140 0483001 1مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة بغزالة و جومین و سجنان المرحلة الثانیة035623 684
16830882105التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو035723 684

184245 2163302 21جملة النشاط

124390 4174104 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 4174104 124390

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بباجةالبرنامج الفرعي : A

قسم التشجیر وحمایة األراضي بباجة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

546155 5692303التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو040231 684

546155 15692303جملة النشاط

546155 15692303جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
5692303 546155

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بجندوبةالبرنامج الفرعي : B

قسم التشجیر وحمایة األراضي بجندوبة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

488190 9153605التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو045632 684

488190 19153605جملة النشاط
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488190 19153605جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
9153605 488190

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالكافالبرنامج الفرعي : C

قسم التشجیر وحمایة األراضي بالكاف 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

077150 2761103التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو050733 684

077150 12761103جملة النشاط

077150 12761103جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
2761103 077150

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسلیانةالبرنامج الفرعي : D

قسم التشجیر وحمایة األراضي بسلیانة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

597180 7302904التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو055634 684

597180 17302904جملة النشاط

597180 17302904جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
7302904 597180

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالقیروانالبرنامج الفرعي : E

قسم التشجیر وحمایة األراضي بالقیروان 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

234145 236901(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو (الغابات060741 684

234145 1236901جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0001 1تنمیة الموارد الطبیعیة حول جبل طرزة060241 676

000 0001 21جملة النشاط

234145 0901 2361 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 2361 0901 234145

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالقصرینالبرنامج الفرعي : F

قسم التشجیر وحمایة األراضي بالقصرین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

420160980130التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو066042 684

1420160980130جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

9670504100(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(المحافظة على المیاه و التربة066142 684

29670504100جملة النشاط

484230 15162301جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
5162301 484230

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بتطاوینالبرنامج الفرعي : Q

قسم التشجیر وحمایة األراضي بتطاوین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

050 1مشروع حمایة مدینة تطاوین من خطر الفیضانات120583 676

050 21جملة النشاط

050 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 050

155 4709 99797 82475 419جمـــلة البرنـامج

التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي 5البرنـامج :

(التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي : 1

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التعلیم العالي الفالحي     1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

33المدرسة الوطنیة للطب البیطري000112 606
140140المعهد الوطني للعلوم الفالحیة بتونس000211 606
5050المدرسة العلیا للفالحة بمقرن000322 606
2020المدرسة العلیا لمهندسي التجهیز الریفي بمجازالباب000431 606
3535معهد الغابات والمراعي الغابیة بطبرقة000532 606
100100المدرسة العلیا للصناعات الغذائیة بتونس000711 606
100100المدرسة العلیا للفالحة بماطر000823 606
5050المدرسة العلیا للفالحة بالكاف000933 606
340100معهد الدراسات التحضریة بسكرة002200 606
5050المعهد األعلى للصید البحري وتربیة األسماك المائ002300 606
60المدرسة الوطنیة للطب البیطري010100 606
40المعهد الوطني للعلوم الفالحیة010200 606
60المدرسة العلیا للفالحة بمقرن010300 606
50المدرسة العلیا لمهندسي التجهیز الریفي بمجاز الباب010400 606
100100معهد الغابات و المراعي الغابیة بطبرقة010500 606
60المعهد العالي للعلوم الفالحیة بشط مریم010600 606
60المدرسة العلیا للصناعات الغذائیة بتونس010700 606
70المدرسة العلیا للفالحة بماطر010800 606
50المدرسة العیا للفالحة بالكاف010900 606
70معهد الدراسات التحضیریة بسكرة011000 606
50المعهد األعلى للصید البحري وتربیة األسماك المائیة011100 606

318 19881جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث الفالحي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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103100تأهیل قاعة مزود خدمات انترنات001400 603

70إحداث شبكة إعالمیة وطنیة للبحوث والتعلیم الفالحي000500 605

100100المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الریفیة و المیاه و الغابات000311 680
350300  مصاریف التسییر الخاصة بمشروع البحوث001300 680
30تجهیز وكالة التعلیم العالي والبحوث الفالحیة  001400 680
6050المعهد الوطني للبحوث البیطریة بتونس001511 680
120100تدعیم البحث الفالحي002900 680
5050المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البیولوجیة بشط مریم003451 680
150150المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحیة بدقاش003600 680
200175المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجیا البحار003800 680
30إستغالل و صیانة باخرة للبحوث003900 680
5050شبكة دعم البحوث الفالحیة ببلدان البحر األبیض المتوسط المرحلة الثانیة004800 680
150100شبكة البحوث في میدان المیاه004900 680
6050دراسة منظومة البحث والتعلیم العالي الفالحي005100 680
30المعهد الوطني للبحوث الفالحیة بتونس010000 680
30المعهدالوطني للبحوث في الهندسة الریفیة والمیاه والغابات010200 680
50معهد الزیتونة010300 680
30المعهد الوطني للبحوث البیطریة010400 680
40المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البیولوجیة بشط مریم010500 680
30المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحیة بدقاش010600 680
30المركز الجهوي للبحوث الفالحیة بسیدي بوزید010700 680
30المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة010800 680
25شبكة دعم البحوث الفالحیة ببلدان البحر األبیض المتوسط المرحلة الثالثة011000 680

650 3931 21جملة النشاط

968 3812 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 3812 968

(التكوین واإلرشاد الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي : 2

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التكوین المهني الفالحي 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

423400تجهیز معاهد تعلیم الصید البحري     001100 606
157130 تهیئة مدارس ومراكز التكوین المهني للصید البحري    001200 606
936900التكوین المهني الفالحي    001300 606
200200مركز التكوین المهني للصید البحري بطبرقة003300 606
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300200تجهیز وكالة اإلرشاد والتكوین الفالحي  004100 682

830 0161 42جملة النشاط

830 0161 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 0161 830

798 3974 54جمـــلة البرنـامج

القیادة والمساندة 9البرنـامج :

(القیادة (مركزيالبرنامج الفرعي : 1

اإلشراف والتخطیط 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
اإلشراف والدراسات والتشریع 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500500دراسات خاصة بالنهوض اإلقتصادي الفالحي  000800 680
500500دراسة التهیئة العقاریة004200 680
000 2التعداد العام للفالحة005000 680

000 0003 11جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

37دراسة جدوى لتحسین اإلندماج اإلقتصادي واإلجتماعي بالمناطق الحدودیة005100 680

237جملة النشاط

037 0003 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 0003 037

(المساندة (مركزي البرنامج الفرعي : 2

الشؤون المالیة واللوجستیة والتنمیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300200تهیئات مختلفة    000200 603
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340200 إقتناء وسائل نقل     000100 604
11070 إقتناء تجهیزات لإلدارة المركزّیة     000300 604

250200 المخطط  المدیري لإلعالمیة    000400 605

2010مصاریف اإلعالنات واإلشهار    000100 607

1010متابعة مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة بوالیتي الكاف والقصري000600 684
000 2001التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق االقل نمو000700 684

000 0308901 21جملة النشاط

000 0308901 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 0308901 000

القیادة والمساندة بتونسالبرنامج الفرعي : 3

وحدة المصالح المشتركة بتونس 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني010111 603

25جملة النشاط

15جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
5

القیادة والمساندة بأریانةالبرنامج الفرعي : 4

وحدة المصالح المشتركة بأریانة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

35صیانة المباني015412 603

235جملة النشاط

135جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
35

القیادة والمساندة ببن عروسالبرنامج الفرعي : 5
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وحدة المصالح المشتركة ببن عروس 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني اإلداریة020513 603

25جملة النشاط

15جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
5

القیادة والمساندة بمنوبةالبرنامج الفرعي : 6

وحدة المصالح المشتركة بمنوبة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني125414 603

25جملة النشاط

15جمـــلة الوحدة العملیاتیة

6جمـــلة البرنـامج الفرعي
5

القیادة والمساندة بنابلالبرنامج الفرعي : 7

وحدة المصالح المشتركة بنابل 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني025521 603

25جملة النشاط

15جمـــلة الوحدة العملیاتیة

7جمـــلة البرنـامج الفرعي
5

القیادة والمساندة بزغوانالبرنامج الفرعي : 8

وحدة المصالح المشتركة بزغوان 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المبانى030322 603

3467015940(مشروع التنمیة و تثمین المنظومات الفالحیة بوالیة زغوان (اإلشراف و المساندة030822 684

23467515940جملة النشاط

13467515940جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
3467515940

القیادة والمساندة ببنزرتالبرنامج الفرعي : 9

وحدة المصالح المشتركة ببنزرت 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

35صیانة المیاني035323 603

134402010مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة بغزالة و جومین و سجنان المرحلة الثانیة035823 684
807020التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو035923 684

22141452030جملة النشاط

12141452030جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
2141452030

القیادة والمساندة بباجةالبرنامج الفرعي : A

وحدة المصالح المشتركة بباجة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني االداریة040431 603

807020التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو040331 684

2807520جملة النشاط

1807520جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
807520
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القیادة والمساندة بجندوبةالبرنامج الفرعي : B

وحدة المصالح المشتركة بجندوبة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني045732 603

200تدعیم دوائر المندوبیة بوسائل نقل و إقتناء شاحنات ورشة045832 604

807020التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو045832 684

28027520جملة النشاط

18027520جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
8027520

القیادة والمساندة بالكافالبرنامج الفرعي : C

وحدة المصالح المشتركة بالكاف 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني050433 603

8040التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو050833 684

28045جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دعم التنمیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

8002 8001 1401 950(BID) مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة050433 684

950 1401 8001 48002جملة النشاط

950 1401 8451 18802جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
8802 8451 1401 950

القیادة والمساندة بسلیانةالبرنامج الفرعي : D

وحدة المصالح المشتركة بسلیانة 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15صیانة المبانى055434 603

804520التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو055734 684

2806020جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دعم التنمیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

245 6001 18015 5001 3مشروع النهوض بالمنظومات الفالحیة بوالیة سلیانة055334 684

245 6001 18015 5001 43جملة النشاط

265 6001 24015 5801 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 5801 24015 6001 265

القیادة والمساندة بالقیروانالبرنامج الفرعي : E

وحدة المصالح المشتركة بالقیروان 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني060341 603

804520(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(اإلشراف والمساندة و المتابعة060841 684
57870 5796028 7مشروع اإلدماج اإلقتصادي و اإلجتماعي و التضامني بالقیروان060941 684

57890 65911028 27جملة النشاط

57890 65911028 17جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
7 65911028 57890

القیادة والمساندة بالقصرینالبرنامج الفرعي : F

وحدة المصالح المشتركة بالقصرین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني065242 603
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93506720(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(إلشراف و المساندة و المتابعة066242 684

293556720جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دعم التنمیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

4552 5002 2301 540(BID) مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة065642 684

540 2301 5002 44552جملة النشاط

560 2971 5552 15482جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
5482 5552 2971 560

القیادة والمساندة بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : G

وحدة المصالح المشتركة بسیدي بوزید 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة الباني اإلداریة070543 603

56بناء خلیة اإلرشاد الفالحي بالمزونة070543 684
804520(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(اإلشراف و المساندة و المتابعة070643 684

28010620جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دعم التنمیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

40060 1002005 1مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة بسیدي بوزید070243 684

40060 1002005 41جملة النشاط

40080 1803065 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 1803065 40080

القیادة والمساندة بسوسةالبرنامج الفرعي : H

وحدة المصالح المشتركة بسوسة 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

25صیانة المباني االداریة075351 603

225جملة النشاط

125جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
25

القیادة والمساندة بالمنستیرالبرنامج الفرعي : I

وحدة المصالح المشتركة بالمنستیر 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

25صیانة المباني080652 603

225جملة النشاط

125جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Iجمـــلة البرنـامج الفرعي
25

القیادة والمساندة بالمهدیةالبرنامج الفرعي : J

وحدة المصالح المشتركة بالمهدیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10صیانة المباني085553 603

210جملة النشاط

110جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Jجمـــلة البرنـامج الفرعي
10

القیادة والمساندة بصفاقسالبرنامج الفرعي : K

وحدة المصالح المشتركة بصفاقس 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

20صیانة المباني اإلداریة090261 603

220جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دعم التنمیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

280 0001 20011 0001 3مشروع التنمیة المندمجة بمعتمدیات الحنشة منزل شاكر وبئر علي090361 684

280 0001 20011 0001 43جملة النشاط

280 0001 22011 0001 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 0001 22011 0001 280

القیادة والمساندة بقفصةالبرنامج الفرعي : L

وحدة المصالح المشتركة بقفصة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني095571 603

25جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دعم التنمیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

260360 4808001مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة بمعتمدیات شمال والیة قفصة095571 684
000500 2مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة بالشریط الحدودي لوالیة قفصة095671 684

260360 3001 4801 42جملة النشاط

260360 3051 4801 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 4801 3051 260360

القیادة والمساندة بتوزرالبرنامج الفرعي : M

وحدة المصالح المشتركة بتوزر 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني100772 603

25جملة النشاط

15جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
5

القیادة والمساندة بقبليالبرنامج الفرعي : N

وحدة المصالح المشتركة بقبلي 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

45صیانة المباني105973 603

245جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دعم التنمیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500500مشروع التنمیة الفالحیة و الرعویة بقبلى (مرحلة ثانیة105373 684

4500500جملة النشاط

1500545جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
500545

القیادة والمساندة بقابسالبرنامج الفرعي : O

وحدة المصالح المشتركة بقابس 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

60صیانة المباني110581 603

260جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دعم التنمیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة (قسط110381 )3 6601 9009 7651 100 684

100 7651 9009 6601 43جملة النشاط

100 7651 9609 6601 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 6601 9609 7651 100

القیادة والمساندة بمدنینالبرنامج الفرعي : P

وحدة المصالح المشتركة بمدنین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني115482 603

100 2001 5005 2001 6مشروع التنمیة الّرعویة بالظاهر والوعرة115382 684

100 2001 5055 2001 26جملة النشاط

100 2001 5055 2001 16جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
6 2001 5055 2001 100

القیادة والمساندة بتطاوینالبرنامج الفرعي : Q

وحدة المصالح المشتركة بتطاوین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5صیانة المباني120483 603

25جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دعم التنمیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500500(مشروع التنمیة الفالحّیة والّرعویة  بتطاوین (مرحلة ثانیة120383 684

4500500جملة النشاط
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1500505جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
500505

895 4199 71380 93718 932جمـــلة البرنـامج

607 52186 257955 414280 573جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة 1البرنـامج :

(البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزيالبرنامج الفرعي : 1

وحدة التنسیق والمتابعة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10020إعادة هیكلة األراضي الدولیة  001600 680
10020متابعة شركات اإلحیاء  002400 680

118118تحسین استغالل الضیعات الخاصة002000 682
850200حمایة و جودة المنتوجات الفالحیة005400 682
180100الفالحة البیولوجیة006400 682
282282النهوض بالفالحة البیولوجیة020800 682

000100 1(تطویر منظومة سیاحة الفالحة البیولوجیة المستدامة و العادلة(التعاون البلجیكي00100ج 682

630840 12جملة النشاط

630840 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

160100تجهیزمخبر  لتحلیل األعالف الحیوانیة006100 682

1160100جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

650313المركز الوطني للیقظة الصحیة الحیوانیة006000 682

5650313جملة النشاط

2810413جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة المصالح البیطریة 3الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

992 57218 21النهوض باالنتاج الحیوانى001900 682

992 57218 521جملة النشاط

992 57218 321جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة حمایة ومراقبة جودة المنتجات الفالحیة 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
(الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت الفالحیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

269269عملیات لحمایة النباتات001800 682
000800 2حمایة األشجار و النباتات005200 682

069 2691 62جملة النشاط

069 2691 42جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
27 28121 314

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة ببنزرتالبرنامج الفرعي : 8

وحدة اإلنتاج الفالحي ببنزرت 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15075مشروع التنمیة الفالحیة المندمجة بغزالة و جومین و سجنان المرحلة الثانیة00123ج 684

115075جملة النشاط

115075جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
15075

389 43121 127جمـــلة البرنـامج

الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیة 2البرنـامج :

(الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة(مركزي البرنامج الفرعي : 1

وحدة اإلشراف ودعم اإلستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة 1الوحدة العملیاتیة



403

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

850230دراسات تقنیة وٕاقتصادیة وٕاجتماعیة للصید البحري  000100 683
205205عملیات لالرشاد فى میدان الصید البحرى002800 683
000300 2حمایة المناطق الساحلیة من الصید العشوائي005000 683

500250دعم منظومة المراقبة في مجال الصید البحري و تربیة األسماك00100ج 683
546300(تعزیز اإلدارة التشاركیة و الشاملة للمصائد الساحلیة بتونس(التعاون البلجیكي00300ج 683

285 1011 14جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث وتوسیع وتهیئة موانئ الصید البحري 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000100 20حمایة میناء الزارات00200ج 683

000100 520جملة النشاط

385 1011 124جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
24 1011 385

385 1011 224جمـــلة البرنـامج

المیاه 3البرنـامج :

(الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه (مركزي البرنامج الفرعي : 1

وحدة الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

007 3614 21813 5392 5تزوید المناطق الریفیة بالماء الصالح للشراب001600 681
920 0679 51333 2832 6تعهد هیاكل التزود بالماء الصالح للشراب001700 681
780770 1صیانة محطات الضخ للماء الصالح للشراب001900 681

927 42813 50146 6025 113جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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800إعتمادات للتوزیع30000ج 608

625 0001 3تجهیز االبار العمیقة الموجودة000800 679
000 0001 7تعویـــض  اآلبار  العمیـــقة   001000 679
050 3003 6تهیئة المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة001100 679
000 0001 2تجهیز محطات الضخ بالتیار الكهربائى001200 679

675 1006 219جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

600إعتمادات للتوزیع00300ج 608

365 0003 7تعهد قنوات الرى000900 679
705 1002 5صیانة محطات الضخ001000 679
500750 1صیانة المنظومات المائیة في مجال الماء الصالح للشراب003600 679
000300 1التدخالت العاجلة لتثمین استغالل المیاه المعالجة في المیدان الفالحي005200 679

120 2007 415جملة النشاط

927 42813 29646 90219 147جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
47 90219 29646 42813 927

(السدود واألشغال المائیة الكبرى والموارد المائیة (مركزيالبرنامج الفرعي : 2

وحدة الموارد المائیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

20050دراسة الموارد المائیة  000200 678
250100شبكة القیس والمراقبة  000400 678
5050البحث عن طبقات المیاه الجوفیة واستغاللها  000500 678
434333البحث عن طبقات المیاه الجوفیة و أستغاللها000700 678
283300 1تحدید ملكیة األودیة و السباخ001200 678

217833 62جملة النشاط

217833 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة السدود واألشغال المائیة الكبرى 2الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000600 3صیانة السدود الجبلیة00000ج 677
700450دراسة تفصیلیة لسدود الخطة العشریة00100ج 677
D2500330 مشروع الحمایة من الفیضانات للمنطقة00200ج 677
000 3إعادة تهیئة محطة سیدي إسماعیل00300ج 677

380 2001 67جملة النشاط

380 2001 27جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200700 1تجهیز وكالة التنقیب عن المیاه    000100 608

200700 61جملة النشاط

200700 31جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
10 6172 913

البرنامج الفرعي المیاه بأریانةالبرنامج الفرعي : 4

قسم المیاه والتجهیز الریفي بأریانة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

20040جهر االودیة016112 679

420040جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

3630آبار المراقبة015212 678

63630جملة النشاط

123670جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
23670
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البرنامج الفرعي المیاه ببن عروسالبرنامج الفرعي : 5

قسم المیاه والتجهیز الریفي ببن عروس 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

6040اقتناء عدادات للمیاه020813 679
10050إعادة تجهیز اآلبار العمیقة021613 679

216090جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5025صیانة السدود الجبلیة021113 679

45025جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

6530آبار المراقبة00213ج 678

66530جملة النشاط

1275145جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
275145

البرنامج الفرعي المیاه بمنوبةالبرنامج الفرعي : 6

قسم المیاه والتجهیز الریفي بمنوبة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

800 8002 5002 5001 1إعادة تهیئة قناة العروسیة00214ج 679

800 8002 5002 5001 21جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

20060صیانة شبكات التجفیف125714 679
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20040جهر االودیة125814 679
15040صیانة المنظومات القدیمة بالمناطق السقویة العمومیة بوالیة منوبة126814 679

4550140جملة النشاط

800 8002 6402 0501 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

6جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 0501 6402 8002 800

البرنامج الفرعي المیاه بنابلالبرنامج الفرعي : 7

قسم المیاه والتجهیز الریفي بنابل 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

30090إحداث آبار عمیقة للماء الصالح للشراب030921 681

130090جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10070إقتناء عدادات للمیاه025621 679
14070إعادة تجهیز اآلبار العمیقة028821 679

140140مضاعفة قناة شیبة00121ج 679

2380280جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

281224آبار المراقبة025221 678

6281224جملة النشاط

166150430090جمـــلة الوحدة العملیاتیة

7جمـــلة البرنـامج الفرعي
66150430090

البرنامج الفرعي المیاه بزغوانالبرنامج الفرعي : 8

قسم المیاه والتجهیز الریفي بزغوان 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5030اقتناء عّدادات033322 679
10050إعادة تجهیز اآلبار العمیقة034022 679

215080جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

6040صیانة السدود و البحیرات032922 679

46040جملة النشاط

1210120جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
210120

البرنامج الفرعي المیاه ببنزرتالبرنامج الفرعي : 9

قسم المیاه والتجهیز الریفي ببنزرت 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

40010تزوید بعض المراكز الریفیة بالماء الصالح للشراب00323ج 681

140010جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5030إقتناء عدادات للمیاه035823 679

25030جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10030صیانة قنوات التطهیر وصرف المیاه035523 679
30060جهر األودیة037423 679

440090جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5342آبار المراقبة035223 678

65342جملة النشاط

1903172جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
903172

البرنامج الفرعي المیاه بباجةالبرنامج الفرعي : A

قسم المیاه والتجهیز الریفي بباجة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

13040إحداث آبار للماء الصالح للشراب040631 681

113040جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

350280إقتناء عدادات للمیاه040231 679
15075إعادة تجهیز اآلبار العمیقة042831 679
13075صیانة السدود والبحیرات043831 679

2630430جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10030صیانة قنوات صرف المیاه042031 679
20040جهر األودیة042431 679

430070جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

7056آبار المراقبة040231 678
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67056جملة النشاط

00055613040 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 00055613040

البرنامج الفرعي المیاه بجندوبةالبرنامج الفرعي : B

قسم المیاه والتجهیز الریفي بجندوبة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10070إقتناء عدادات للمیاه047132 679
300150إعادة تجهیز اآلبار العمیقة145832 679

2400220جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12297آبار المراقبة045232 678

612297جملة النشاط

1522317جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
522317

البرنامج الفرعي المیاه بالكافالبرنامج الفرعي : C

قسم المیاه والتجهیز الریفي بالكاف 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

24070إحداث آبار عمیقة للماء الصالح للشرب050933 681

124070جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15075اعادة تجهیز اآلبار العمیقة052733 679

215075جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

20040جهر االودیة052433 679

420040جملة النشاط

135011524070جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
35011524070

البرنامج الفرعي المیاه بسلیانةالبرنامج الفرعي : D

قسم المیاه والتجهیز الریفي بسلیانة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

30090إحداث آبار للماء الصالح للشراب055434 681

130090جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15075إعادة تجهیز اآلبار العمیقة059734 679
200100تهیئة المسالك الفالحیة داخل المناطق السقویة00834ج 679

2350175جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11088آبار الملراقبة055434 678

611088جملة النشاط

146026330090جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
46026330090

البرنامج الفرعي المیاه بالقیروانالبرنامج الفرعي : E

قسم المیاه والتجهیز الریفي بالقیروان 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

400120إحداث آبار للماء الصالح للشراب060541 681

1400120جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5030اقتناء عّدادات153041 679
15075إعادة تجهیز اآلبار العمیقة153241 679

2200105جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

195156آبار المراقبة060241 678

6195156جملة النشاط

1395261400120جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
395261400120

البرنامج الفرعي المیاه بالقصرینالبرنامج الفرعي : F

قسم المیاه والتجهیز الریفي بالقصرین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

600180إحداث آبار للماء الصالح للشراب065542 681

1600180جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

600300إعادة تجهیز اآلبار العمیقة156942 679
400400احداث آبار عمیقة للري00542ج 679

000700 21جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

315252آبار المراقبة00342ج 678

6315252جملة النشاط

315952600180 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 315952600180

البرنامج الفرعي المیاه بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : G

قسم المیاه والتجهیز الریفي بسیدي بوزید 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

800240إحداث آبار للماء الصالح للشراب070543 681

1800240جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15075إعادة تجهیز اآلبار العمیقة070243 679
5030اقتناء عّدادات074943 679

270270إحداث مناطق سقویة00143ج 679

2470375جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

195156آبار المراقبة070343 678

6195156جملة النشاط

1665531800240جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
665531800240

البرنامج الفرعي المیاه بسوسةالبرنامج الفرعي : H

قسم المیاه والتجهیز الریفي بسوسة 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

350105إحداث آبار عمیقة للماء الصالح للشراب00151ج 681

1350105جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

235188آبار المراقبة075251 678

6235188جملة النشاط

1235188350105جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
235188350105

البرنامج الفرعي المیاه بالمنستیرالبرنامج الفرعي : I

قسم المیاه والتجهیز الریفي بالمنستیر 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5030إقتناء عدادات للمیاه080952 679

25030جملة النشاط

15030جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Iجمـــلة البرنـامج الفرعي
5030

البرنامج الفرعي المیاه بصفاقسالبرنامج الفرعي : K

قسم المیاه والتجهیز الریفي بصفاقس 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10050إعادة تجهیز اآلبار العمیقة094661 679
500350 2احداث منطقة سقویة بالجهة الشرقیة لجزیرة قرقنة00661ج 679
10030صیانة شبكات التجفیف00961ج 679

700430 22جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

7560آبار المراقبة090361 678

67560جملة النشاط

775490 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 775490

البرنامج الفرعي المیاه بقفصةالبرنامج الفرعي : L

قسم المیاه والتجهیز الریفي بقفصة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

450135إحداث آبار عمیقة للتزود بالماء الصالح للشراب095571 681

1450135جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

16080اعادة تجهیز االبارالعمیقة095271 679
430400 1إحداث آبار عمیقة للري096571 679

200150 11استصالح المنطقة السقویة سقدود00571ج 679
150150تهیئة شبكة تزوید المنطقة السقویة بریش النعام بمیاه الري00871ج 679

940780 22جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

8025صیانة شبكات صرف المیاه177871 679

48025جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

510408آبار المراقبة095571 678
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6510408جملة النشاط

213450135 5301 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 5301 213450135

البرنامج الفرعي المیاه بتوزرالبرنامج الفرعي : M

قسم المیاه والتجهیز الریفي بتوزر 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300150تجدید تجهیزات األبار العمیقة102272 679
20060كهربة اآلبار بالطاقة الشمسیة01072ج 679

2500210جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

20060تعهد شبكات صرف المیاه101572 679
15050صیانة أجهزة التبرید102372 679

4350110جملة النشاط

1850320جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
850320

البرنامج الفرعي المیاه بقبليالبرنامج الفرعي : N

قسم المیاه والتجهیز الریفي بقبلي 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200100إعادة تجهیز اآلبار العمیقة106773 679
15075تهیئة نقاط المیاه107473 679
250175تدعیم المشاریع الحارة180073 679
10030تجهیز نقاط المیاه بالطاقة الشمسیة190973 679

600120استصالح واحة الحزیم00673ج 679
700700تعویض اآلبار العمیقة00773ج 679

200 0001 22جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

400150صیانة أجهزة التبرید105273 679
30090صیانة شبكات صرف المیاه106073 679
16090جهر شبكات الري106973 679
12035صیانة تجهیزات الطاقة الشمسیة180273 679
25050صیانة منطقة رجیم معتوق180673 679

230415 41جملة النشاط

615 2301 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 2301 615

البرنامج الفرعي المیاه بقابسالبرنامج الفرعي : O

قسم المیاه والتجهیز الریفي بقابس 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء الصالح للشرب بالوسط الریفي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

25075إحداث آبار عمیقة للماء الصالح للشراب110481 681

125075جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

800240إحداث آبار لإلستغالل112881 679
15075اعادة تجهیز اآلبار العمیقة183381 679

2950315جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

20060جهر وتعدیل شبكات صرف المیاه110881 679
20075صیانة أجهزة التبرید111081 679
5030تعهد نقاط المیاه بالمراعي186681 679

4450165جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

125100آبار المراقبة110281 678

6125100جملة النشاط

52558025075 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 52558025075

البرنامج الفرعي المیاه بمدنینالبرنامج الفرعي : P

قسم المیاه والتجهیز الریفي بمدنین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10050تجهیز نقاط المیاه بالمراعي116682 679
10050إعادة تجهیز اآلبار العمیقة116882 679

350100إحداث آبار عمیقة للري التكمیلي00482ج 679
10030تجهیز نقاط میاه بالطاقة الشمسیة00782ج 679

2650230جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10030صیانة خزانات المیاه115482 679
13040تعهد نقاط المیاه بالمراعي115782 679

423070جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبئة وحمایة الموارد المائیة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

6552آبار المراقبة115282 678

66552جملة النشاط

1945352جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
945352

البرنامج الفرعي المیاه بتطاوینالبرنامج الفرعي : Q
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قسم المیاه والتجهیز الریفي بتطاوین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إحداث والتصرف وٕاستغالل المناطق السقویة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

20060إحداث خزانات للمیاه120683 679
000 0001 3إحداث آبار استكشافیة ببرج بورقیبة00183ج 679

060 2001 23جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة التجهیزات المائیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5030تعهد نقاط المیاه بالمراعي122583 679

45030جملة النشاط

090 2501 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 2501 090

872 04817 73353 95133 383جمـــلة البرنـامج

الغابات وتهیئة األراضي الفالحیة 4البرنـامج :

(الغابات والمراعي (مركزيالبرنامج الفرعي : 1

وحدة الغابات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

35050حمایة الغابات من الحرائق    000300 675
680 20025 64أشغال الغابات000500 675

306200 8641004التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق االقل نمو00000ج 684

306200 8304 41425 165جملة النشاط

306200 8304 41425 165جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
65 41425 8304 306200

(تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزيالبرنامج الفرعي : 2
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وحدة التهیئة والمحافظة على األراضي الفالحیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

884 00018 47أشغال المحافظة على المیاه و أدیم األرض000600 676

400400دراسات لمركبات االرض001300 680

284 40019 247جملة النشاط

284 40019 147جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
47 40019 284

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بباجةالبرنامج الفرعي : A

قسم التشجیر وحمایة األراضي بباجة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

644033640(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(المحافظة على المیاه و التربة01731ج 684

2644033640جملة النشاط

1644033640جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
644033640

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بجندوبةالبرنامج الفرعي : B

قسم التشجیر وحمایة األراضي بجندوبة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

321516820(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(المحافظة على المیاه و التربة01632ج 684

2321516820جملة النشاط

1321516820جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
321516820

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالكافالبرنامج الفرعي : C
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قسم التشجیر وحمایة األراضي بالكاف 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

09280 208901(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(المحافظة على المیاه و التربة01533ج 684

09280 2208901جملة النشاط

09280 1208901جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
208901 09280

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسلیانةالبرنامج الفرعي : D

قسم التشجیر وحمایة األراضي بسلیانة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

483525230(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(المحافظة على المیاه و التربة01434ج 684

2483525230جملة النشاط

1483525230جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
483525230

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالقیروانالبرنامج الفرعي : E

قسم التشجیر وحمایة األراضي بالقیروان 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

402021025(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(المحافظة على المیاه و التربة01341ج 684

2402021025جملة النشاط

1402021025جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
402021025

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : G

قسم التشجیر وحمایة األراضي بسیدي بوزید 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

803092065(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(الغابات01143ج 684

1803092065جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المحافظة على المیاه والتربة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

16080840105(التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق األقل نمو(المحافظة على المیاه و التربة01243ج 684

216080840105جملة النشاط

760170 12401101جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
2401101 760170

124565 4248 44645 4113جمـــلة البرنـامج

التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي 5البرنـامج :

(التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي : 1

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التعلیم العالي الفالحي     1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

400185المدرسة الوطنیة للطب البیطري010100 606
61050المعهد الوطني للعلوم الفالحیة010200 606
14020المدرسة العلیا للفالحة بمقرن010300 606
35025معهد الغابات و المراعي الغابیة بطبرقة010500 606
20535المعهد العالي للعلوم الفالحیة بشط مریم010600 606
16018المدرسة العلیا للصناعات الغذائیة بتونس010700 606
19018المدرسة العلیا للفالحة بماطر010800 606
20018المدرسة العیا للفالحة بالكاف010900 606
15035معهد الدراسات التحضیریة بسكرة011000 606
10018المعهد األعلى للصید البحري وتربیة األسماك المائیة011100 606

6060المعهد االعلى للعلوم الفالحیة بشط مریم00100ج 606

565482 12جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البحث الفالحي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

600130إحداث شبكة إعالمیة وطنیة للبحوث والتعلیم الفالحي000500 605

150اعتمادات للتوزیع00000ج 608

255300 1  مصاریف التسییر الخاصة بمشروع البحوث001300 680
350170تجهیز وكالة التعلیم العالي والبحوث الفالحیة  001400 680
210100تدعیم البحث الفالحي002900 680
490190المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجیا البحار003800 680
20030المعهد الوطني للبحوث الفالحیة بتونس010000 680
16030المعهدالوطني للبحوث في الهندسة الریفیة والمیاه والغابات010200 680
26530معهد الزیتونة010300 680
25020المعهد الوطني للبحوث البیطریة010400 680
310100المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البیولوجیة بشط مریم010500 680
280100المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحیة بدقاش010600 680
20050المركز الجهوي للبحوث الفالحیة بسیدي بوزید010700 680
10050المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة010800 680
17450شبكة دعم البحوث الفالحیة ببلدان البحر األبیض المتوسط المرحلة الثالثة011000 680

350 9941 24جملة النشاط

832 5591 17جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
7 5591 832

(التكوین واإلرشاد الفالحي (مركزيالبرنامج الفرعي : 2

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التكوین المهني الفالحي 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

302100تجهیز معاهد تعلیم الصید البحري     001100 606
2020 تهیئة مدارس ومراكز التكوین المهني للصید البحري    001200 606
937500 1التكوین المهني الفالحي    001300 606
22050مركز التكوین المهني للصید البحري بطبرقة003300 606

57050تجهیز وكالة اإلرشاد والتكوین الفالحي  004100 682

049720 43جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
اإلرشاد الفالحي 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

534534عملیات االرشاد الفالحى002200 682
611611التمكین اإلقتصادي و تنمیة المرأة الریفیة002800 682

145 1451 51جملة النشاط

865 1941 14جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
4 1941 865

697 7533 511جمـــلة البرنـامج

القیادة والمساندة 9البرنـامج :

(القیادة (مركزيالبرنامج الفرعي : 1

اإلشراف والتخطیط 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
اإلشراف والدراسات والتشریع 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500100دراسات خاصة بالنهوض اإلقتصادي الفالحي  000800 680
5050دراسات إحصائیة فالحیة  000900 680
336336دراسات فالحیة اقتصادیة و احصائیة001400 680
000200 1دراسة التهیئة العقاریة004200 680

886686 11جملة النشاط

886686 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 886686

(المساندة (مركزي البرنامج الفرعي : 2

الشؤون المالیة واللوجستیة والتنمیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

600100تهیئات مختلفة    000200 603
300100تجهیز الحي اإلداري للوزارة بالطاقة الشمسیة00100ج 603
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554 9042 2 إقتناء وسائل نقل     000100 604
20080 إقتناء تجهیزات لإلدارة المركزّیة     000300 604

340340اقتناء  تجهیزات اعالمیة000200 605
700200 المخطط  المدیري لإلعالمیة    000400 605

6060مصاریف اإلعالنات واإلشهار    000100 607
181181مصاریف االشهار و اإلعالنات000300 607

250إعتمادات للتوزیع   000300 608
400إعتمادات للتوزیع300000 608

170170متابعة القروض الفالحیة002100 682

785 1053 26جملة النشاط

785 1053 16جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
6 1053 785

القیادة والمساندة بتونسالبرنامج الفرعي : 3

وحدة المصالح المشتركة بتونس 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10040صیانة المباني01811ج 603

210040جملة النشاط

110040جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
10040

القیادة والمساندة بأریانةالبرنامج الفرعي : 4

وحدة المصالح المشتركة بأریانة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12025صیانة المباني015412 603

1515تجهیزات االدارة015212 604

213540جملة النشاط
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113540جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
13540

القیادة والمساندة ببن عروسالبرنامج الفرعي : 5

وحدة المصالح المشتركة ببن عروس 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2515صیانة المباني اإلداریة020513 603

1515تجهیزات اإلدارة020513 604

24030جملة النشاط

14030جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
4030

القیادة والمساندة بمنوبةالبرنامج الفرعي : 6

وحدة المصالح المشتركة بمنوبة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10030صیانة المباني125414 603

3030تجهیزات إداریة125414 604

213060جملة النشاط

113060جمـــلة الوحدة العملیاتیة

6جمـــلة البرنـامج الفرعي
13060

القیادة والمساندة بنابلالبرنامج الفرعي : 7

وحدة المصالح المشتركة بنابل 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10045صیانة المباني025521 603
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3030تجهیز االدارة025721 604

213075جملة النشاط

113075جمـــلة الوحدة العملیاتیة

7جمـــلة البرنـامج الفرعي
13075

القیادة والمساندة بزغوانالبرنامج الفرعي : 8

وحدة المصالح المشتركة بزغوان 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10050صیانة المبانى030322 603

3030تجهیزات إداریة030722 604

213080جملة النشاط

113080جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
13080

القیادة والمساندة ببنزرتالبرنامج الفرعي : 9

وحدة المصالح المشتركة ببنزرت 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15085صیانة المیاني035323 603

3030تجهیز االدارة035423 604

2180115جملة النشاط

1180115جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
180115

القیادة والمساندة بباجةالبرنامج الفرعي : A

وحدة المصالح المشتركة بباجة 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10060صیانة المباني االداریة040431 603

3030تجهیز االدارة040531 604

213090جملة النشاط

113090جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
13090

القیادة والمساندة بجندوبةالبرنامج الفرعي : B

وحدة المصالح المشتركة بجندوبة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10065صیانة المباني045732 603

3030تجهیز الألدارة045732 604

213095جملة النشاط

113095جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
13095

القیادة والمساندة بالكافالبرنامج الفرعي : C

وحدة المصالح المشتركة بالكاف 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

7035صیانة المباني050433 603

3030تجهیز اإلدارة050833 604

210065جملة النشاط

110065جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
10065
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القیادة والمساندة بسلیانةالبرنامج الفرعي : D

وحدة المصالح المشتركة بسلیانة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5035صیانة المبانى055434 603

3030تجهیز االدارة055534 604

28065جملة النشاط

18065جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
8065

القیادة والمساندة بالقیروانالبرنامج الفرعي : E

وحدة المصالح المشتركة بالقیروان 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10545صیانة المباني060341 603

3030تجهیزات إداریة060741 604

213575جملة النشاط

113575جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
13575

القیادة والمساندة بالقصرینالبرنامج الفرعي : F

وحدة المصالح المشتركة بالقصرین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

7035صیانة المباني065242 603

1515تجهیز االدارة065742 604

28550جملة النشاط
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18550جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
8550

القیادة والمساندة بسیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : G

وحدة المصالح المشتركة بسیدي بوزید 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

3020صیانة الباني اإلداریة070543 603

2020تجهیزات إداریة070743 604

25040جملة النشاط

15040جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
5040

القیادة والمساندة بسوسةالبرنامج الفرعي : H

وحدة المصالح المشتركة بسوسة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5015صیانة المباني االداریة075351 603

2020تجهیزات إداریة075651 604

27035جملة النشاط

17035جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
7035

القیادة والمساندة بالمنستیرالبرنامج الفرعي : I

وحدة المصالح المشتركة بالمنستیر 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

7540صیانة المباني080652 603
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2020تجهیزات إداریة080452 604

29560جملة النشاط

19560جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Iجمـــلة البرنـامج الفرعي
9560

القیادة والمساندة بالمهدیةالبرنامج الفرعي : J

وحدة المصالح المشتركة بالمهدیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5040صیانة المباني085553 603

25040جملة النشاط

15040جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Jجمـــلة البرنـامج الفرعي
5040

القیادة والمساندة بصفاقسالبرنامج الفرعي : K

وحدة المصالح المشتركة بصفاقس 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11070صیانة المباني اإلداریة090261 603

3030تجهیز االدارة090561 604

2140100جملة النشاط

1140100جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
140100

القیادة والمساندة بقفصةالبرنامج الفرعي : L

وحدة المصالح المشتركة بقفصة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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8065صیانة المباني095571 603

1010تجهیزات إداریة095771 604

29075جملة النشاط

19075جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
9075

القیادة والمساندة بتوزرالبرنامج الفرعي : M

وحدة المصالح المشتركة بتوزر 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2515صیانة المباني100772 603

2020تجهیزات إداریة100772 604

24535جملة النشاط

14535جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
4535

القیادة والمساندة بقبليالبرنامج الفرعي : N

وحدة المصالح المشتركة بقبلي 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10550صیانة المباني105973 603

1515تجهیزات االدارة105773 604

212065جملة النشاط

112065جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
12065

القیادة والمساندة بقابسالبرنامج الفرعي : O

وحدة المصالح المشتركة بقابس 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11030صیانة المباني110581 603

1515تجهیزات إداریة110581 604

212545جملة النشاط

112545جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
12545

القیادة والمساندة بمدنینالبرنامج الفرعي : P

وحدة المصالح المشتركة بمدنین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

8545صیانة المباني115482 603

2525تجهیزات إداریة115682 604

211070جملة النشاط

111070جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
11070

القیادة والمساندة بتطاوینالبرنامج الفرعي : Q

وحدة المصالح المشتركة بتطاوین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الدعم المالي واللوجستي 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

9045صیانة المباني120483 603

1010تجهیز األدارة120583 604

210055جملة النشاط

110055جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
10055
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971 4915 910جمـــلة البرنـامج

437 17218 59961 173111 271جملة مشاریع و برامج جدیدة

044 693105 016 8561 587391 844الجملـة العامـة :



جدول تفصیلي للعملیات المالیة

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة الفالحة و الموارد المائیة و الصید البحري12

435

المیاه 3البرنـامج :

(الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه (مركزي البرنامج الفرعي : 1

وحدة الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه 1الوحدة العملیاتیة

الدفع التعهد الدفع التعهد
م ق خ م موارد عامة للمیزانیة البیـــان الفقرة الفصل

تحویل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه بعنوان نشاط  إ 7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 00084 84رأسملة الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه8210001
7 000 00084 84جملة النشاط

000 00084 184جمـــلة الوحدة العملیاتیة

000 00084 184جمـــلة البرنـامج الفرعي

000 00084 384جمـــلة البرنـامج

000 00084 84الجملـة العامـة :



  : مهمة الفالحة و الموارد المائیة و الصید البحري12المهمة  

2021 السنة المالیة:

436نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة1البرنـامج 

(البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزي :1البرنامج الفرعي

: وحدة التنسیق والمتابعة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101929 775 األجر  األساسي  والتدرج01

775 929األجر األساسي والتدرج000
1012 960 850 المنح  الخصوصیة  القارة02

850 960 2المنح الخصوصیة القارة000
101213 985 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

985 213المنح المرتبطة بالوظیفة000
101106 500 منحـة اإلنتـاج05

500 106منحـة اإلنتـاج000
1016 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 6منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1018 350 المنح    العائلیة13

350 8المنح العائلیة000
101816 540 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

540 816المساهمات المحمولة على المشغل000
10218 900 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02
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900 18األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1024 100 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

100 4المساهمات المحمولة على المشغل000

000 065 5جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل إعتمادات لفائدة دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى بعنوان نشاط تخطیط، تنظیم ،تأطیر، متابعة وتقییم المواسم7النشاط   
الفالحیة

12515 303 000 مؤسسات  التنمیة    الفالحیة18

000 303 15دیوان  تربیة  الماشیة  وتوفیر  المرعى064

000 303 15جملة النشاط :

000 368 20جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

1243 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 1مكتب مراقبة وحدات االنتاج الفالحي001
000 2المخبر المركزي لتحلیل األغذیة الحیوانیة006

000 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

12420 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18
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000 20المركز الوطني للیقظة الصحیة الحیوانیة007

000 20جملة النشاط :

000 23جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة المصالح البیطریة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

1011 448 980 األجر  األساسي  والتدرج01

980 448 1األجر األساسي والتدرج000

1016 443 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 443 6المنح الخصوصیة القارة000
10156 870 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

870 56المنح المرتبطة بالوظیفة000

101192 250 منحـة اإلنتـاج05

250 192منحـة اإلنتـاج000
1018 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 8منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1014 700 المنح    العائلیة13

700 4المنح العائلیة000
1011 632 200 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

200 632 1المساهمات المحمولة على المشغل000

000 786 9جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل إعتمادات لفائدة المؤسسة الوطنیة لتحسین وتجوید الخیل بعنوان نشاط حمایة ومراقبة الصحة الحیوانیة9النشاط 

1254 400 000 مؤسسات  التنمیة    الفالحیة18

000 400 4المؤسسة  الوطنیة  لتحسین  وتجوید  الخیل066

000 400 4جملة النشاط :

000 186 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة حمایة ومراقبة جودة المنتجات الفالحیة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت الفالحیة6النشاط  )

101790 500 األجر  األساسي  والتدرج01

500 790األجر األساسي والتدرج000

1012 570 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 570 2المنح الخصوصیة القارة000
101100 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 100المنح المرتبطة بالوظیفة000

101276 200 منحـة اإلنتـاج05

200 276منحـة اإلنتـاج000
1015 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1018 500 المنح    العائلیة13

500 8المنح العائلیة000
101733 800 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

800 733المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 484 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

 تحویل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنیة لحمایة النباتات بعنوان نشاط الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت  :A النشاط
(الفالحیة

1251 392 000 مؤسسات  التنمیة    الفالحیة18

000 392 1الشركة الوطنیة  لحمایة  النباتات063

000 392 1جملة النشاط :

000 876 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 453 40جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة  والغذائیة بأریانة :3البرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101111 776 األجر  األساسي  والتدرج01

776 111األجر األساسي والتدرج000
101189 665 المنح  الخصوصیة  القارة02

665 189المنح الخصوصیة القارة000
10117 237 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

237 17المنح المرتبطة بالوظیفة000
1018 388 منحـة اإلنتـاج05

388 8منحـة اإلنتـاج000
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1011 500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

500 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101814 المنح    العائلیة13

814المنح العائلیة000
10164 620 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

620 64المساهمات المحمولة على المشغل000

000 394جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101140 288 األجر  األساسي  والتدرج01

288 140األجر األساسي والتدرج000
101333 570 المنح  الخصوصیة  القارة02

570 333المنح الخصوصیة القارة000
1015 400 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

400 5المنح المرتبطة بالوظیفة000
1019 854 منحـة اإلنتـاج05

854 9منحـة اإلنتـاج000
1011 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1011 040 المنح    العائلیة13

040 1المنحة العائلیة001
10194 848 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

848 94المساهمات المحمولة على المشغل000

000 586جملة النشاط :

000 980جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 980جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة ببن عرو :4البرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101141 520 األجر  األساسي  والتدرج01

520 141األجر األساسي والتدرج000

101300 817 المنح  الخصوصیة  القارة02

817 300المنح الخصوصیة القارة000
10126 241 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

241 26المنح المرتبطة بالوظیفة000

10120 766 منحـة اإلنتـاج05

766 20منحـة اإلنتـاج000
1012 022 المنح    العائلیة13

022 2المنح العائلیة000

10192 634 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

634 92المساهمات المحمولة على المشغل000

000 584جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101205 008 األجر  األساسي  والتدرج01

008 205األجر األساسي والتدرج000
101406 340 المنح  الخصوصیة  القارة02
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340 406المنح الخصوصیة القارة000
1015 400 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

400 5المنح المرتبطة بالوظیفة000
10122 184 منحـة اإلنتـاج05

184 22منحـة اإلنتـاج000
1011 607 المنح    العائلیة13

607 1المنح العائلیة000
101122 461 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

461 122المساهمات المحمولة على المشغل000

000 763جملة النشاط :

000 347 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 347 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بمنوبة :5البرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101120 168 األجر  األساسي  والتدرج01

168 120األجر األساسي والتدرج000

101297 289 المنح  الخصوصیة  القارة02

289 297المنح الخصوصیة القارة000
10127 257 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

257 27المنح المرتبطة بالوظیفة000

10115 458 منحـة اإلنتـاج05
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458 15منحـة اإلنتـاج000
1011 190 المنح    العائلیة13

190 1المنح العائلیة000
10186 638 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

638 86المساهمات المحمولة على المشغل000

000 548جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101120 870 األجر  األساسي  والتدرج01

870 120األجر األساسي والتدرج000
101482 463 المنح  الخصوصیة  القارة02

463 482المنح الخصوصیة القارة000
1017 800 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

800 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
10113 892 منحـة اإلنتـاج05

892 13منحـة اإلنتـاج000
101650 المنح    العائلیة13

650المنح العائلیة000
101119 325 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

325 119المساهمات المحمولة على المشغل000

000 745جملة النشاط :

000 293 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 293 1جملة البرنامج الفرعي :
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البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بنابل :6البرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101364 118 األجر  األساسي  والتدرج01

118 364األجر األساسي والتدرج000
101929 816 المنح  الخصوصیة  القارة02

816 929المنح الخصوصیة القارة000
10124 726 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

726 24المنح المرتبطة بالوظیفة000
10130 188 منحـة اإلنتـاج05

188 30منحـة اإلنتـاج000
1014 660 المنح    العائلیة13

660 4المنح العائلیة000
101273 492 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

492 273المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 606 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

606 12األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 394 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

394 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 643 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101189 925 األجر  األساسي  والتدرج01
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925 189األجر األساسي والتدرج000
101622 257 المنح  الخصوصیة  القارة02

257 622المنح الخصوصیة القارة000
1017 800 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

800 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
10157 895 منحـة اإلنتـاج05

895 57منحـة اإلنتـاج000
1013 245 المنح    العائلیة13

245 3المنح العائلیة000
101130 878 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

878 130المساهمات المحمولة على المشغل000

000 012 1جملة النشاط :

000 655 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 655 2جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بزغوان :7البرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101167 875 األجر  األساسي  والتدرج01

875 167األجر األساسي والتدرج000
101416 088 المنح  الخصوصیة  القارة02

088 416المنح الخصوصیة القارة000

1017 328 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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328 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
10117 325 منحـة اإلنتـاج05

325 17منحـة اإلنتـاج000
1012 629 المنح    العائلیة13

629 2المنح العائلیة000
101123 755 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

755 123المساهمات المحمولة على المشغل000

000 735جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

10198 966 األجر  األساسي  والتدرج01

966 98األجر األساسي والتدرج000
101278 529 المنح  الخصوصیة  القارة02

529 278المنح الخصوصیة القارة000
1019 677 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

677 9المنح المرتبطة بالوظیفة000
10110 080 منحـة اإلنتـاج05

080 10منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب001
1011 215 المنح    العائلیة13

215 1المنح العائلیة000
10188 533 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

533 88المساهمات المحمولة على المشغل000

000 487جملة النشاط :

000 222 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 222 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة ببنزرت :8البرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101105 287 األجر  األساسي  والتدرج01

287 105األجر األساسي والتدرج000

101346 610 المنح  الخصوصیة  القارة02

610 346المنح الخصوصیة القارة000
10122 918 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

918 22المنح المرتبطة بالوظیفة000

10112 710 منحـة اإلنتـاج05

710 12منحـة اإلنتـاج000
101312 المنح    العائلیة13

312المنح العائلیة000

10195 163 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

163 95المساهمات المحمولة على المشغل000
10238 278 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

278 38أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1027 722 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

722 7المساهمات المحمولة على المشغل000

000 629جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101238 682 األجر  األساسي  والتدرج01

682 238األجر األساسي والتدرج000

101830 447 المنح  الخصوصیة  القارة02

447 830المنح الخصوصیة القارة000
1017 800 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

800 7المنح المرتبطة بالوظیفة000

10126 200 منحـة اإلنتـاج05

200 26منحـة اإلنتـاج000
1014 201 المنح    العائلیة13

201 4المنحة العائلیة001

101213 670 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

670 213المساهمات المحمولة على المشغل000

000 321 1جملة النشاط :

000 950 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 950 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بباجة :9البرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101215 528 األجر  األساسي  والتدرج01
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528 215األجر األساسي والتدرج000
101435 104 المنح  الخصوصیة  القارة02

104 435المنح الخصوصیة القارة000
10127 455 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

455 27المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 267 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

267 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
10121 140 منحـة اإلنتـاج05

140 21منحـة اإلنتـاج000
1011 544 المنح    العائلیة13

544 1المنح العائلیة000
101125 962 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

962 125المساهمات المحمولة على المشغل000

000 828جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101181 722 األجر  األساسي  والتدرج01

722 181األجر األساسي والتدرج000
101486 342 المنح  الخصوصیة  القارة02

342 486المنح الخصوصیة القارة000
1019 677 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

677 9المنح المرتبطة بالوظیفة000
10117 560 منحـة اإلنتـاج05

560 17منحـة اإلنتـاج000
1013 102 المنح    العائلیة13

102 3المنح العائلیة000
101125 597 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

597 125المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 824جملة النشاط :

000 652 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 652 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بجندوبة :Aالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101144 587 األجر  األساسي  والتدرج01

587 144األجر األساسي والتدرج000

101385 490 المنح  الخصوصیة  القارة02

490 385المنح الخصوصیة القارة000
10127 186 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

186 27المنح المرتبطة بالوظیفة000

10116 650 منحـة اإلنتـاج05

650 16منحـة اإلنتـاج000
101300 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

300منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1012 721 المنح    العائلیة13

721 2المنح العائلیة000
101112 066 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

066 112المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 689جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101171 123 األجر  األساسي  والتدرج01

123 171األجر األساسي والتدرج000
101520 962 المنح  الخصوصیة  القارة02

962 520المنح الخصوصیة القارة000
10112 077 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

077 12المنح المرتبطة بالوظیفة000
10117 960 منحـة اإلنتـاج05

960 17منحـة اإلنتـاج000
1012 512 المنح    العائلیة13

512 2المنح العائلیة000
101141 366 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

366 141المساهمات المحمولة على المشغل000

000 866جملة النشاط :

000 555 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 555 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالكاف :Bالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

10196 627 األجر  األساسي  والتدرج01

627 96األجر األساسي والتدرج000

101299 191 المنح  الخصوصیة  القارة02

191 299المنح الخصوصیة القارة000
10118 977 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

977 18المنح المرتبطة بالوظیفة000

10117 000 منحـة اإلنتـاج05

000 17منحـة اإلنتـاج000
1011 459 المنح    العائلیة13

459 1المنحة العائلیة001

10195 746 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

746 95المساهمات المحمولة على المشغل000

000 529جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101128 627 األجر  األساسي  والتدرج01

627 128األجر األساسي والتدرج000
101389 361 المنح  الخصوصیة  القارة02

361 389المنح الخصوصیة القارة000

1017 800 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

800 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
10112 248 منحـة اإلنتـاج05

248 12منحـة اإلنتـاج000

1012 314 المنح    العائلیة13

314 2المنح العائلیة000
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101105 650 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

650 105المساهمات المحمولة على المشغل000

000 646جملة النشاط :

000 175 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 175 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بسلیانة :Cالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101309 185 األجر  األساسي  والتدرج01

185 309األجر األساسي والتدرج000
101770 399 المنح  الخصوصیة  القارة02

399 770المنح الخصوصیة القارة000

10129 186 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

186 29المنح المرتبطة بالوظیفة000
10134 280 منحـة اإلنتـاج05

280 34منحـة اإلنتـاج000

1016 020 المنح    العائلیة13

020 6المنح العائلیة000
101222 930 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

930 222المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 372 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101225 163 األجر  األساسي  والتدرج01

163 225األجر األساسي والتدرج000
101709 695 المنح  الخصوصیة  القارة02

695 709المنح الخصوصیة القارة000
1015 400 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

400 5المنح المرتبطة بالوظیفة000
10123 160 منحـة اإلنتـاج05

160 23منحـة اإلنتـاج000
1014 270 المنح    العائلیة13

270 4المنح العائلیة000
101188 312 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

312 188المساهمات المحمولة على المشغل000

000 156 1جملة النشاط :

000 528 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 528 2جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالقیروان :Dالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101106 472 األجر  األساسي  والتدرج01

472 106األجر األساسي والتدرج000

101253 503 المنح  الخصوصیة  القارة02

503 253المنح الخصوصیة القارة000
10122 979 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

979 22المنح المرتبطة بالوظیفة000

10111 420 منحـة اإلنتـاج05

420 11منحـة اإلنتـاج000
1011 494 المنح    العائلیة13

494 1المنحة العائلیة001

10175 132 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

132 75المساهمات المحمولة على المشغل000

000 471جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101176 640 األجر  األساسي  والتدرج01

640 176األجر األساسي والتدرج000
101540 191 المنح  الخصوصیة  القارة02

191 540المنح الخصوصیة القارة000

1016 009 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

009 6المنح المرتبطة بالوظیفة000
10116 180 منحـة اإلنتـاج05

180 16منحـة اإلنتـاج000

1012 323 المنح    العائلیة13

323 2المنح العائلیة000
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101140 657 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

657 140المساهمات المحمولة على المشغل000

000 882جملة النشاط :

000 353 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 353 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالقصرین :Eالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101125 913 األجر  األساسي  والتدرج01

913 125األجر األساسي والتدرج000
101310 484 المنح  الخصوصیة  القارة02

484 310المنح الخصوصیة القارة000

10114 777 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

777 14المنح المرتبطة بالوظیفة000
10112 840 منحـة اإلنتـاج05

840 12منحـة اإلنتـاج000

1012 146 المنح    العائلیة13

146 2المنح العائلیة000
10189 840 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

840 89المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 556جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101115 498 األجر  األساسي  والتدرج01

498 115األجر األساسي والتدرج000
101396 024 المنح  الخصوصیة  القارة02

024 396المنح الخصوصیة القارة000
1018 408 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

408 8المنح المرتبطة بالوظیفة000
10112 060 منحـة اإلنتـاج05

060 12منحـة اإلنتـاج000
1012 510 المنح    العائلیة13

510 2المنح العائلیة000
101104 500 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

500 104المساهمات المحمولة على المشغل000
10219 101 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

101 19أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102241 المنح  العائلیة06

241المنح العائلیة000
1023 658 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

658 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 662جملة النشاط :

000 218 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 218 1جملة البرنامج الفرعي :
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البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بسیدي بوزي :Fالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101187 345 األجر  األساسي  والتدرج01

345 187األجر األساسي والتدرج000
101303 027 المنح  الخصوصیة  القارة02

027 303المنح الخصوصیة القارة000
10127 016 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

016 27المنح المرتبطة بالوظیفة000
10111 375 منحـة اإلنتـاج05

375 11منحـة اإلنتـاج000
1013 108 المنح    العائلیة13

108 3المنح العائلیة000
101125 129 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

129 125المساهمات المحمولة على المشغل000

000 657جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101221 043 األجر  األساسي  والتدرج01

043 221األجر األساسي والتدرج000

101697 953 المنح  الخصوصیة  القارة02

953 697المنح الخصوصیة القارة000
1015 400 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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400 5المنح المرتبطة بالوظیفة000
10118 847 منحـة اإلنتـاج05

847 18منحـة اإلنتـاج000
1014 702 المنح    العائلیة13

702 4المنحة العائلیة001
101185 055 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

055 185المساهمات المحمولة على المشغل000

000 133 1جملة النشاط :

000 790 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 790 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بسوسة :Gالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101199 701 األجر  األساسي  والتدرج01

701 199األجر األساسي والتدرج000
101414 210 المنح  الخصوصیة  القارة02

210 414المنح الخصوصیة القارة000

10128 322 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

322 28المنح المرتبطة بالوظیفة000
10121 433 منحـة اإلنتـاج05

433 21منحـة اإلنتـاج000

101150 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06
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150منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101910 المنح    العائلیة13

910المنح العائلیة000
101124 274 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

274 124المساهمات المحمولة على المشغل000

000 789جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101219 808 األجر  األساسي  والتدرج01

808 219األجر األساسي والتدرج000
101751 400 المنح  الخصوصیة  القارة02

400 751المنح الخصوصیة القارة000
1017 800 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

800 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
10124 440 منحـة اإلنتـاج05

440 24منحـة اإلنتـاج000
101300 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

300منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1014 741 المنح    العائلیة13

741 4المنح العائلیة000
101197 511 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

511 197المساهمات المحمولة على المشغل000

000 206 1جملة النشاط :

000 995 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 995 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالمنستیر :Hالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

10195 437 األجر  األساسي  والتدرج01

437 95األجر األساسي والتدرج000

101248 972 المنح  الخصوصیة  القارة02

972 248المنح الخصوصیة القارة000
10124 437 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

437 24المنح المرتبطة بالوظیفة000

10112 245 منحـة اإلنتـاج05

245 12منحـة اإلنتـاج000
1011 103 المنح    العائلیة13

103 1المنح العائلیة000

10175 806 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

806 75المساهمات المحمولة على المشغل000

000 458جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101234 851 األجر  األساسي  والتدرج01

851 234األجر األساسي والتدرج000
101756 687 المنح  الخصوصیة  القارة02
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687 756المنح الخصوصیة القارة000
1015 958 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

958 5المنح المرتبطة بالوظیفة000
10124 634 منحـة اإلنتـاج05

634 24منحـة اإلنتـاج000
1013 492 المنح    العائلیة13

492 3المنح العائلیة000
101196 378 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

378 196المساهمات المحمولة على المشغل000

000 222 1جملة النشاط :

000 680 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 680 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بالمهدیة :Iالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101106 922 األجر  األساسي  والتدرج01

922 106األجر األساسي والتدرج000

101269 027 المنح  الخصوصیة  القارة02

027 269المنح الخصوصیة القارة000
10121 784 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

784 21المنح المرتبطة بالوظیفة000

10117 023 منحـة اإلنتـاج05
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023 17منحـة اإلنتـاج000
1012 291 المنح    العائلیة13

291 2المنح العائلیة000
10180 953 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

953 80المساهمات المحمولة على المشغل000

000 498جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101257 294 األجر  األساسي  والتدرج01

294 257األجر األساسي والتدرج000
101926 928 المنح  الخصوصیة  القارة02

928 926المنح الخصوصیة القارة000
1018 689 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

689 8المنح المرتبطة بالوظیفة000
10128 849 منحـة اإلنتـاج05

849 28منحـة اإلنتـاج000
1014 826 المنح    العائلیة13

826 4المنح العائلیة000
101238 414 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

414 238المساهمات المحمولة على المشغل000

000 465 1جملة النشاط :

000 963 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 963 1جملة البرنامج الفرعي :



465 نظـام أمـد

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بصفاقس :Jالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101128 751 األجر  األساسي  والتدرج01

751 128األجر األساسي والتدرج000
101343 922 المنح  الخصوصیة  القارة02

922 343المنح الخصوصیة القارة000
10118 308 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

308 18المنح المرتبطة بالوظیفة000
10116 231 منحـة اإلنتـاج05

231 16منحـة اإلنتـاج000
1011 860 المنح    العائلیة13

860 1المنح العائلیة000
10198 928 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

928 98المساهمات المحمولة على المشغل000

000 608جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101261 228 األجر  األساسي  والتدرج01

228 261األجر األساسي والتدرج000

101849 695 المنح  الخصوصیة  القارة02

695 849المنح الخصوصیة القارة000
1019 212 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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212 9المنح المرتبطة بالوظیفة000
10126 080 منحـة اإلنتـاج05

080 26منحـة اإلنتـاج000
1014 916 المنح    العائلیة13

916 4المنح العائلیة000
101220 869 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

869 220المساهمات المحمولة على المشغل000

000 372 1جملة النشاط :

000 980 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 980 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بقفصة :Kالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101130 340 األجر  األساسي  والتدرج01

340 130األجر األساسي والتدرج000
101300 096 المنح  الخصوصیة  القارة02

096 300المنح الخصوصیة القارة000

10115 798 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

798 15المنح المرتبطة بالوظیفة000
1012 399 منحـة اإلنتـاج05

399 2منحـة اإلنتـاج000

101149 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06
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149منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1011 450 المنح    العائلیة13

450 1المنح العائلیة000
10187 768 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

768 87المساهمات المحمولة على المشغل000

000 538جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101197 486 األجر  األساسي  والتدرج01

486 197األجر األساسي والتدرج000
101595 440 المنح  الخصوصیة  القارة02

440 595المنح الخصوصیة القارة000
1017 808 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

808 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
1015 520 منحـة اإلنتـاج05

520 5منحـة اإلنتـاج000
10141 782 المنح    العائلیة13

782 41المنحة العائلیة001
101156 964 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

964 156المساهمات المحمولة على المشغل000

000 005 1جملة النشاط :

000 543 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 543 1جملة البرنامج الفرعي :
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البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بتوزر :Lالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

10135 236 األجر  األساسي  والتدرج01

236 35األجر األساسي والتدرج000
10197 708 المنح  الخصوصیة  القارة02

708 97المنح الخصوصیة القارة000
10110 448 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

448 10المنح المرتبطة بالوظیفة000
1015 097 منحـة اإلنتـاج05

097 5منحـة اإلنتـاج000
101347 المنح    العائلیة13

347المنح العائلیة000
10124 164 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

164 24المساهمات المحمولة على المشغل000

000 173جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

10157 674 األجر  األساسي  والتدرج01

674 57األجر األساسي والتدرج000

101211 418 المنح  الخصوصیة  القارة02

418 211المنح الخصوصیة القارة000
10112 008 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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008 12المنح المرتبطة بالوظیفة000
1017 731 منحـة اإلنتـاج05

731 7منحـة اإلنتـاج000
1011 067 المنح    العائلیة13

067 1المنح العائلیة000
10165 102 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

102 65المساهمات المحمولة على المشغل000

000 355جملة النشاط :

000 528جملة الوحدة العملیاتیة :

000 528جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیةوالغذائیة بقبلي :Mالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101102 622 األجر  األساسي  والتدرج01

622 102األجر األساسي والتدرج000
101232 430 المنح  الخصوصیة  القارة02

430 232المنح الخصوصیة القارة000

10112 300 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

300 12المنح المرتبطة بالوظیفة000
10155 864 منحـة اإلنتـاج05

864 55منحـة اإلنتـاج000

1012 872 المنح    العائلیة13
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872 2المنح العائلیة000
10167 912 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

912 67المساهمات المحمولة على المشغل000

000 474جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101115 200 األجر  األساسي  والتدرج01

200 115األجر األساسي والتدرج000
101338 333 المنح  الخصوصیة  القارة02

333 338المنح الخصوصیة القارة000
1017 816 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

816 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
10158 029 منحـة اإلنتـاج05

029 58منحـة اإلنتـاج000
1012 832 المنح    العائلیة13

832 2المنح العائلیة000
10189 790 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

790 89المساهمات المحمولة على المشغل000

000 612جملة النشاط :

000 086 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 086 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بقابس :Nالبرنامج الفرعي
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: وحدة اإلنتاج الفالحي بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

101264 693 األجر  األساسي  والتدرج01

693 264األجر األساسي والتدرج000
101648 336 المنح  الخصوصیة  القارة02

336 648المنح الخصوصیة القارة000
1018 209 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

209 8المنح المرتبطة بالوظیفة000
10123 460 منحـة اإلنتـاج05

460 23منحـة اإلنتـاج000
101500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

500منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1015 817 المنح    العائلیة13

817 5المنح العائلیة000
101183 985 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

985 183المساهمات المحمولة على المشغل000

000 135 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

101156 462 األجر  األساسي  والتدرج01

462 156األجر األساسي والتدرج000

101550 458 المنح  الخصوصیة  القارة02

458 550المنح الخصوصیة القارة000
1018 408 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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408 8المنح المرتبطة بالوظیفة000
10117 480 منحـة اإلنتـاج05

480 17منحـة اإلنتـاج000
101500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

500منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1013 287 المنح    العائلیة13

287 3المنح العائلیة000
101142 405 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

405 142المساهمات المحمولة على المشغل000

000 879جملة النشاط :

000 014 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 014 2جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بمدنین :Oالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

10182 214 األجر  األساسي  والتدرج01

214 82األجر األساسي والتدرج000

101205 635 المنح  الخصوصیة  القارة02

635 205المنح الخصوصیة القارة000
10122 628 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

628 22المنح المرتبطة بالوظیفة000

1019 880 منحـة اإلنتـاج05
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880 9منحـة اإلنتـاج000
101270 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

270منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101802 المنح    العائلیة13

802المنح العائلیة000
10162 571 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

571 62المساهمات المحمولة على المشغل000

000 384جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

10136 575 األجر  األساسي  والتدرج01

575 36األجر األساسي والتدرج000
101103 254 المنح  الخصوصیة  القارة02

254 103المنح الخصوصیة القارة000
1013 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 3المنح المرتبطة بالوظیفة000
1013 680 منحـة اإلنتـاج05

680 3منحـة اإلنتـاج000
101108 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

108منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101753 المنح    العائلیة13

753المنح العائلیة000
10128 630 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

630 28المساهمات المحمولة على المشغل000

000 176جملة النشاط :

000 560جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 560جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي  اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة بتطاوین :Pالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلنتاج الفالحي بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

10185 790 األجر  األساسي  والتدرج01

790 85األجر األساسي والتدرج000

101217 970 المنح  الخصوصیة  القارة02

970 217المنح الخصوصیة القارة000
10119 157 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

157 19المنح المرتبطة بالوظیفة000

10110 026 منحـة اإلنتـاج05

026 10منحـة اإلنتـاج000
1011 191 المنح    العائلیة13

191 1المنحة العائلیة001

10164 866 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

866 64المساهمات المحمولة على المشغل000

000 399جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

10197 746 األجر  األساسي  والتدرج01

746 97األجر األساسي والتدرج000
101352 419 المنح  الخصوصیة  القارة02
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419 352المنح الخصوصیة القارة000
1019 540 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

540 9المنح المرتبطة بالوظیفة000
10110 740 منحـة اإلنتـاج05

740 10منحـة اإلنتـاج000
1011 683 المنح    العائلیة13

683 1المنح العائلیة000
10194 872 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

872 94المساهمات المحمولة على المشغل000

000 567جملة النشاط :

000 966جملة الوحدة العملیاتیة :

000 966جملة البرنامج الفرعي :

000 486 75جملة البرنامج :
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 :  الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیة2البرنـامج 

(الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة(مركزي  :1البرنامج الفرعي

: وحدة اإلشراف ودعم اإلستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساند ة (تأجیر4النشاط  )

101393 900 األجر  األساسي  والتدرج01

900 393األجر األساسي والتدرج000

1011 263 750 المنح  الخصوصیة  القارة02

750 263 1المنح الخصوصیة القارة000
10158 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 58المنح المرتبطة بالوظیفة000

10144 800 منحـة اإلنتـاج05

800 44منحـة اإلنتـاج000
1015 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1012 950 المنح    العائلیة13

950 2المنحة العائلیة001
101326 600 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

600 326المساهمات المحمولة على المشغل000

000 095 2جملة النشاط :

000 095 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 095 2جملة البرنامج الفرعي :
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الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بأریانة :3البرنامج الفرعي

: قسم/دائرة الصید البحري بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

10113 375 األجر  األساسي  والتدرج01

375 13األجر األساسي والتدرج000
10128 754 المنح  الخصوصیة  القارة02

754 28المنح الخصوصیة القارة000
1011 560 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

560 1المنح المرتبطة بالوظیفة000
101900 منحـة اإلنتـاج05

900منحـة اإلنتـاج000
101200 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

200منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101459 المنح    العائلیة13

459المنح العائلیة000
1019 752 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

752 9المساهمات المحمولة على المشغل000

000 55جملة النشاط :

000 55جملة الوحدة العملیاتیة :

000 55جملة البرنامج الفرعي :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة ببن عروس :4البرنامج الفرعي
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: قسم/دائرة الصید البحري  ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

10117 288 األجر  األساسي  والتدرج01

288 17األجر األساسي والتدرج000
10131 310 المنح  الخصوصیة  القارة02

310 31المنح الخصوصیة القارة000
1013 060 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

060 3المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 500 منحـة اإلنتـاج05

500 1منحـة اإلنتـاج000
10188 المنح    العائلیة13

88المنح العائلیة000
10111 754 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

754 11المساهمات المحمولة على المشغل000

000 65جملة النشاط :

000 65جملة الوحدة العملیاتیة :

000 65جملة البرنامج الفرعي :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بنابل :5البرنامج الفرعي

: قسم/دائرة الصید البحري بنابل1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

101117 202 األجر  األساسي  والتدرج01

202 117األجر األساسي والتدرج000

101284 229 المنح  الخصوصیة  القارة02

229 284المنح الخصوصیة القارة000
10111 056 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

056 11المنح المرتبطة بالوظیفة000

10112 380 منحـة اإلنتـاج05

380 12منحـة اإلنتـاج000
1011 843 المنح    العائلیة13

843 1المنحة العائلیة001

10193 290 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

290 93المساهمات المحمولة على المشغل000

000 520جملة النشاط :

000 520جملة الوحدة العملیاتیة :

000 520جملة البرنامج الفرعي :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة ببنزرت :6البرنامج الفرعي

: قسم/دائرة الصید البحري ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

101120 118 األجر  األساسي  والتدرج01
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118 120األجر األساسي والتدرج000
101297 879 المنح  الخصوصیة  القارة02

879 297المنح الخصوصیة القارة000
10110 997 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

997 10المنح المرتبطة بالوظیفة000
10113 096 منحـة اإلنتـاج05

096 13منحـة اإلنتـاج000
1011 742 المنح    العائلیة13

742 1المنح العائلیة000
10186 168 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

168 86المساهمات المحمولة على المشغل000

000 530جملة النشاط :

000 530جملة الوحدة العملیاتیة :

000 530جملة البرنامج الفرعي :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بباجة :7البرنامج الفرعي

: قسم/دائرة الصید البحري بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

10115 660 األجر  األساسي  والتدرج01

660 15األجر األساسي والتدرج000
10128 150 المنح  الخصوصیة  القارة02

150 28المنح الخصوصیة القارة000

1013 120 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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120 3المنح المرتبطة بالوظیفة000
101200 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

200المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 720 منحـة اإلنتـاج05

720 1منحـة اإلنتـاج000
101260 المنح    العائلیة13

260المنحة العائلیة001
10110 890 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

890 10المساهمات المحمولة على المشغل000

000 60جملة النشاط :

000 60جملة الوحدة العملیاتیة :

000 60جملة البرنامج الفرعي :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بجندوبة :8البرنامج الفرعي

: قسم/دائرة الصید البحري بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

10144 074 األجر  األساسي  والتدرج01

074 44األجر األساسي والتدرج000

101100 725 المنح  الخصوصیة  القارة02

725 100المنح الخصوصیة القارة000
1013 120 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

120 3المنح المرتبطة بالوظیفة000

1014 790 منحـة اإلنتـاج05
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790 4منحـة اإلنتـاج000
101419 المنح    العائلیة13

419المنح العائلیة000
10130 872 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

872 30المساهمات المحمولة على المشغل000

000 184جملة النشاط :

000 184جملة الوحدة العملیاتیة :

000 184جملة البرنامج الفرعي :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بسوسة :9البرنامج الفرعي

: قسم/دائرة الصید البحري بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

10162 976 األجر  األساسي  والتدرج01

976 62األجر األساسي والتدرج000

101152 303 المنح  الخصوصیة  القارة02

303 152المنح الخصوصیة القارة000
1017 328 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

328 7المنح المرتبطة بالوظیفة000

1017 140 منحـة اإلنتـاج05

140 7منحـة اإلنتـاج000
101250 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

250منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101812 المنح    العائلیة13
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812المنحة العائلیة001
10154 191 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

191 54المساهمات المحمولة على المشغل000

000 285جملة النشاط :

000 285جملة الوحدة العملیاتیة :

000 285جملة البرنامج الفرعي :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بالمنستیر :Aالبرنامج الفرعي

: قسم/دائرة الصید البحري بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

101135 582 األجر  األساسي  والتدرج01

582 135األجر األساسي والتدرج000
101330 392 المنح  الخصوصیة  القارة02

392 330المنح الخصوصیة القارة000

1016 720 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

720 6المنح المرتبطة بالوظیفة000
10114 405 منحـة اإلنتـاج05

405 14منحـة اإلنتـاج000

1011 116 المنح    العائلیة13

116 1المنح العائلیة000
101101 785 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

785 101المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 590جملة النشاط :

000 590جملة الوحدة العملیاتیة :

000 590جملة البرنامج الفرعي :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بالمهدیة :Bالبرنامج الفرعي

: قسم/دائرة الصید البحري بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

101113 851 األجر  األساسي  والتدرج01

851 113األجر األساسي والتدرج000

101293 280 المنح  الخصوصیة  القارة02

280 293المنح الخصوصیة القارة000
10110 669 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

669 10المنح المرتبطة بالوظیفة000

10112 020 منحـة اإلنتـاج05

020 12منحـة اإلنتـاج000
1011 573 المنح    العائلیة13

573 1المنح العائلیة000

10183 607 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

607 83المساهمات المحمولة على المشغل000

000 515جملة النشاط :
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000 515جملة الوحدة العملیاتیة :

000 515جملة البرنامج الفرعي :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بصفاقس :Cالبرنامج الفرعي

: قسم/دائرة الصید البحري بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

101291 453 األجر  األساسي  والتدرج01

453 291األجر األساسي والتدرج000

101742 405 المنح  الخصوصیة  القارة02

405 742المنح الخصوصیة القارة000
10119 397 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

397 19المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 200 منحـة اإلنتـاج05

200 2منحـة اإلنتـاج000
1019 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 9منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1012 437 المنح    العائلیة13

437 2المنح العائلیة000
101207 108 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

108 207المساهمات المحمولة على المشغل000

000 274 1جملة النشاط :

000 274 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 274 1جملة البرنامج الفرعي :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بقابس :Dالبرنامج الفرعي

: قسم/دائرة الصید البحري بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

101111 615 األجر  األساسي  والتدرج01

615 111األجر األساسي والتدرج000

101280 566 المنح  الخصوصیة  القارة02

566 280المنح الخصوصیة القارة000
10111 057 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

057 11المنح المرتبطة بالوظیفة000

10110 440 منحـة اإلنتـاج05

440 10منحـة اإلنتـاج000
101500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

500منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1011 920 المنح    العائلیة13

920 1المنح العائلیة000
10183 902 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

902 83المساهمات المحمولة على المشغل000

000 500جملة النشاط :

000 500جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 500جملة البرنامج الفرعي :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة بمدنین :Eالبرنامج الفرعي

: قسم/دائرة الصید البحري بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

101168 670 األجر  األساسي  والتدرج01

670 168األجر األساسي والتدرج000

101417 591 المنح  الخصوصیة  القارة02

591 417المنح الخصوصیة القارة000
10110 997 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

997 10المنح المرتبطة بالوظیفة000

10117 780 منحـة اإلنتـاج05

780 17منحـة اإلنتـاج000
1012 180 المنح    العائلیة13

180 2المنح العائلیة000

101119 782 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

782 119المساهمات المحمولة على المشغل000

000 737جملة النشاط :

000 737جملة الوحدة العملیاتیة :

000 737جملة البرنامج الفرعي :
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000 410 7جملة البرنامج :
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 :  المیاه3البرنـامج 

(الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه (مركزي  :1البرنامج الفرعي

: وحدة الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101308 450 األجر  األساسي  والتدرج01

450 308األجر األساسي والتدرج000

1011 118 350 المنح  الخصوصیة  القارة02

350 118 1المنح الخصوصیة القارة000
10181 800 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

800 81المنح المرتبطة بالوظیفة000

10137 450 منحـة اإلنتـاج05

450 37منحـة اإلنتـاج000
1015 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1013 450 المنح    العائلیة13

450 3المنح العائلیة000
101295 500 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

500 295المساهمات المحمولة على المشغل000

000 850 1جملة النشاط :

000 850 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 850 1جملة البرنامج الفرعي :
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(السدود واألشغال المائیة الكبرى والموارد المائیة (مركزي :2البرنامج الفرعي

: وحدة الموارد المائیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

1011 155 700 األجر  األساسي  والتدرج01

700 155 1األجر األساسي والتدرج000
1013 463 600 المنح  الخصوصیة  القارة02

600 463 3المنح الخصوصیة القارة000
10190 900 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

900 90المنح المرتبطة بالوظیفة000
101124 700 منحـة اإلنتـاج05

700 124منحـة اإلنتـاج000
1015 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1017 100 المنح    العائلیة13

100 7المنح العائلیة000
101948 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 948المساهمات المحمولة على المشغل000

000 795 5جملة النشاط :

000 795 5جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة السدود واألشغال المائیة الكبرى2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

1012 648 500 األجر  األساسي  والتدرج01

500 648 2األجر األساسي والتدرج000

1017 429 750 المنح  الخصوصیة  القارة02

750 429 7المنح الخصوصیة القارة000
101161 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 161المنح المرتبطة بالوظیفة000

101232 750 منحـة اإلنتـاج05

750 232منحـة اإلنتـاج000
1015 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

10185 000 المنح    العائلیة13

000 85المنح العائلیة000
1012 066 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 066 2المساهمات المحمولة على المشغل000

000 628 12جملة النشاط :

000 628 12جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تعبئة وحمایة الموارد المائیة6النشاط 

12428 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 28مكتب تقویم البحوث المائیة005
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000 28جملة النشاط :

000 28جملة الوحدة العملیاتیة :

000 451 18جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بأریانة :4البرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101399 602 األجر  األساسي  والتدرج01

602 399األجر األساسي والتدرج000

101890 692 المنح  الخصوصیة  القارة02

692 890المنح الخصوصیة القارة000
10122 386 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

386 22المنح المرتبطة بالوظیفة000

10133 334 منحـة اإلنتـاج05

334 33منحـة اإلنتـاج000
1011 200 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

200 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1019 328 المنح    العائلیة13

328 9المنحة العائلیة001
101268 458 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

458 268المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 625 1جملة النشاط :

000 625 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 625 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه ببن عروس :5البرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101340 961 األجر  األساسي  والتدرج01

961 340األجر األساسي والتدرج000

101633 866 المنح  الخصوصیة  القارة02

866 633المنح الخصوصیة القارة000
10125 722 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

722 25المنح المرتبطة بالوظیفة000

10141 314 منحـة اإلنتـاج05

314 41منحـة اإلنتـاج000
1015 832 المنح    العائلیة13

832 5المنح العائلیة000

101197 305 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

305 197المساهمات المحمولة على المشغل000

000 245 1جملة النشاط :
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000 245 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 245 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بمنوبة :6البرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101732 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 732األجر األساسي والتدرج000

1011 836 614 المنح  الخصوصیة  القارة02

614 836 1المنح الخصوصیة القارة000
10143 907 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

907 43المنح المرتبطة بالوظیفة000

10150 849 منحـة اإلنتـاج05

849 50منحـة اإلنتـاج000
10117 807 المنح    العائلیة13

807 17المنح العائلیة000

101513 823 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

823 513المساهمات المحمولة على المشغل000

000 195 3جملة النشاط :

000 195 3جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 195 3جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بنابل :7البرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101750 689 األجر  األساسي  والتدرج01

689 750األجر األساسي والتدرج000

1011 854 789 المنح  الخصوصیة  القارة02

789 854 1المنح الخصوصیة القارة000
10144 945 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

945 44المنح المرتبطة بالوظیفة000

10164 040 منحـة اإلنتـاج05

040 64منحـة اإلنتـاج000
10115 258 المنح    العائلیة13

258 15المنحة العائلیة001

101531 279 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

279 531المساهمات المحمولة على المشغل000

000 261 3جملة النشاط :

000 261 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 261 3جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بزغوان :8البرنامج الفرعي
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: قسم المیاه والتجهیز الریفي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101185 764 األجر  األساسي  والتدرج01

764 185األجر األساسي والتدرج000
101415 606 المنح  الخصوصیة  القارة02

606 415المنح الخصوصیة القارة000
10121 025 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

025 21المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 462 منحـة اإلنتـاج05

462 19منحـة اإلنتـاج000
1011 710 المنح    العائلیة13

710 1المنح العائلیة000
101125 433 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

433 125المساهمات المحمولة على المشغل000

000 769جملة النشاط :

000 769جملة الوحدة العملیاتیة :

000 769جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه ببنزرت :9البرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101531 423 األجر  األساسي  والتدرج01

423 531األجر األساسي والتدرج000

1011 299 456 المنح  الخصوصیة  القارة02

456 299 1المنح الخصوصیة القارة000
10134 110 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

110 34المنح المرتبطة بالوظیفة000

10146 791 منحـة اإلنتـاج05

791 46منحـة اإلنتـاج000
1019 245 المنح    العائلیة13

245 9المنح العائلیة000

101370 975 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

975 370المساهمات المحمولة على المشغل000

000 292 2جملة النشاط :

000 292 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 292 2جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بباجة :Aالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101662 444 األجر  األساسي  والتدرج01
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444 662األجر األساسي والتدرج000
1011 412 566 المنح  الخصوصیة  القارة02

566 412 1المنح الخصوصیة القارة000
10141 260 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

260 41المنح المرتبطة بالوظیفة000
1012 538 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

538 2المنح الخصوصیة المتغیرة000
10155 120 منحـة اإلنتـاج05

120 55منحـة اإلنتـاج000
101419 072 المنح    العائلیة13

610 15المنح العائلیة000
462 403المنحة العائلیة001

000 593 2جملة النشاط :

000 593 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 593 2جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بجندوبة :Bالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101880 148 األجر  األساسي  والتدرج01

148 880األجر األساسي والتدرج000
1012 178 989 المنح  الخصوصیة  القارة02

989 178 2المنح الخصوصیة القارة000
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10127 352 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

352 27المنح المرتبطة بالوظیفة000
10169 090 منحـة اإلنتـاج05

090 69منحـة اإلنتـاج000
1019 200 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

200 9منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10120 654 المنح    العائلیة13

654 20المنحة العائلیة001
101631 567 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

567 631المساهمات المحمولة على المشغل000

000 817 3جملة النشاط :

000 817 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 817 3جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بالكاف :Cالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101217 021 األجر  األساسي  والتدرج01

021 217األجر األساسي والتدرج000
101545 100 المنح  الخصوصیة  القارة02

100 545المنح الخصوصیة القارة000

10128 842 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

842 28المنح المرتبطة بالوظیفة000



500 نظـام أمـد

101300 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

300المنح الخصوصیة المتغیرة000
10110 200 منحـة اإلنتـاج05

200 10منحـة اإلنتـاج000
101339 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

339منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1014 176 المنح    العائلیة13

176 4المنح العائلیة000
101182 022 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

022 182المساهمات المحمولة على المشغل000

000 988جملة النشاط :

000 988جملة الوحدة العملیاتیة :

000 988جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بسلیانة :Dالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101400 273 األجر  األساسي  والتدرج01

273 400األجر األساسي والتدرج000
101919 258 المنح  الخصوصیة  القارة02

258 919المنح الخصوصیة القارة000

10121 726 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

726 21المنح المرتبطة بالوظیفة000
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10135 980 منحـة اإلنتـاج05

980 35منحـة اإلنتـاج000
1018 995 المنح    العائلیة13

995 8المنح العائلیة000
101272 768 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

768 272المساهمات المحمولة على المشغل000

000 659 1جملة النشاط :

000 659 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 659 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بالقیروان :Eالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101551 885 األجر  األساسي  والتدرج01

885 551األجر األساسي والتدرج000
1011 309 154 المنح  الخصوصیة  القارة02

154 309 1المنح الخصوصیة القارة000

10148 657 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

657 48المنح المرتبطة بالوظیفة000
10149 700 منحـة اإلنتـاج05

700 49منحـة اإلنتـاج000

10110 107 المنح    العائلیة13

107 10المنح العائلیة000
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101375 497 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

497 375المساهمات المحمولة على المشغل000

000 345 2جملة النشاط :

000 345 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 345 2جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بالقصرین :Fالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101389 860 األجر  األساسي  والتدرج01

860 389األجر األساسي والتدرج000
101966 147 المنح  الخصوصیة  القارة02

147 966المنح الخصوصیة القارة000

10134 242 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

242 34المنح المرتبطة بالوظیفة000
10135 916 منحـة اإلنتـاج05

916 35منحـة اإلنتـاج000

101500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

500منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10110 140 المنح    العائلیة13

140 10المنح العائلیة000

101315 195 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

195 315المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 752 1جملة النشاط :

000 752 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 752 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بسیدي بوزید :Gالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101265 666 األجر  األساسي  والتدرج01

666 265األجر األساسي والتدرج000

101560 924 المنح  الخصوصیة  القارة02

924 560المنح الخصوصیة القارة000
10110 924 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

924 10المنح المرتبطة بالوظیفة000

10120 144 منحـة اإلنتـاج05

144 20منحـة اإلنتـاج000
1013 940 المنح    العائلیة13

940 3المنح العائلیة000

101166 402 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

402 166المساهمات المحمولة على المشغل000

000 028 1جملة النشاط :
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000 028 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 028 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بسوسة :Hالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101276 720 األجر  األساسي  والتدرج01

720 276األجر األساسي والتدرج000

101683 155 المنح  الخصوصیة  القارة02

155 683المنح الخصوصیة القارة000
10131 454 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

454 31المنح المرتبطة بالوظیفة000

10130 382 منحـة اإلنتـاج05

382 30منحـة اإلنتـاج000
101400 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

400منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1014 430 المنح    العائلیة13

430 4المنح العائلیة000
101200 459 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

459 200المساهمات المحمولة على المشغل000

000 227 1جملة النشاط :

000 227 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 227 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بالمنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101157 288 األجر  األساسي  والتدرج01

288 157األجر األساسي والتدرج000

101395 059 المنح  الخصوصیة  القارة02

059 395المنح الخصوصیة القارة000
10136 762 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

762 36المنح المرتبطة بالوظیفة000

10116 940 منحـة اإلنتـاج05

940 16منحـة اإلنتـاج000
1012 926 المنح    العائلیة13

926 2المنح العائلیة000

101127 025 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

025 127المساهمات المحمولة على المشغل000

000 736جملة النشاط :

000 736جملة الوحدة العملیاتیة :

000 736جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بالمهدیة :Jالبرنامج الفرعي
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: قسم المیاه والتجهیز الریفي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101230 334 األجر  األساسي  والتدرج01

334 230األجر األساسي والتدرج000
101625 660 المنح  الخصوصیة  القارة02

660 625المنح الخصوصیة القارة000
10142 097 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

097 42المنح المرتبطة بالوظیفة000
10126 364 منحـة اإلنتـاج05

364 26منحـة اإلنتـاج000
1013 469 المنح    العائلیة13

469 3المنح العائلیة000
101181 076 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

076 181المساهمات المحمولة على المشغل000

000 109 1جملة النشاط :

000 109 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 109 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بصفاقس :Kالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 



507 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101257 222 األجر  األساسي  والتدرج01

222 257األجر األساسي والتدرج000

101649 094 المنح  الخصوصیة  القارة02

094 649المنح الخصوصیة القارة000
10142 282 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

282 42المنح المرتبطة بالوظیفة000

10128 180 منحـة اإلنتـاج05

180 28منحـة اإلنتـاج000
1013 818 المنح    العائلیة13

818 3المنح العائلیة000

101192 404 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

404 192المساهمات المحمولة على المشغل000

000 173 1جملة النشاط :

000 173 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 173 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بقفصة :Lالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101432 532 األجر  األساسي  والتدرج01
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532 432األجر األساسي والتدرج000
1011 074 988 المنح  الخصوصیة  القارة02

988 074 1المنح الخصوصیة القارة000
10115 674 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

674 15المنح المرتبطة بالوظیفة000
10112 776 منحـة اإلنتـاج05

776 12منحـة اإلنتـاج000
101492 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

492منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1019 459 المنح    العائلیة13

459 9المنح العائلیة000
101299 079 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

079 299المساهمات المحمولة على المشغل000

000 845 1جملة النشاط :

000 845 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 845 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بتوزر :Mالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101236 024 األجر  األساسي  والتدرج01

024 236األجر األساسي والتدرج000

101581 699 المنح  الخصوصیة  القارة02
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699 581المنح الخصوصیة القارة000
10122 037 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

037 22المنح المرتبطة بالوظیفة000
10125 508 منحـة اإلنتـاج05

508 25منحـة اإلنتـاج000
101267 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

267منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1015 507 المنح    العائلیة13

507 5المنح العائلیة000
101167 958 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

958 167المساهمات المحمولة على المشغل000

000 039 1جملة النشاط :

000 039 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 039 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بقبلي :Nالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101346 642 األجر  األساسي  والتدرج01

642 346األجر األساسي والتدرج000
101810 303 المنح  الخصوصیة  القارة02

303 810المنح الخصوصیة القارة000

10123 524 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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524 23المنح المرتبطة بالوظیفة000
101164 104 منحـة اإلنتـاج05

104 164منحـة اإلنتـاج000
1019 325 المنح    العائلیة13

325 9المنحة العائلیة001
101228 102 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

102 228المساهمات المحمولة على المشغل000

000 582 1جملة النشاط :

000 582 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 582 1جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بقابس :Oالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101486 812 األجر  األساسي  والتدرج01

812 486األجر األساسي والتدرج000
1011 122 009 المنح  الخصوصیة  القارة02

009 122 1المنح الخصوصیة القارة000

10126 785 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

785 26المنح المرتبطة بالوظیفة000
10140 400 منحـة اإلنتـاج05

400 40منحـة اإلنتـاج000

101500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06
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500منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10110 223 المنح    العائلیة13

223 10المنح العائلیة000
101328 271 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

271 328المساهمات المحمولة على المشغل000
10244 120 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

120 44األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1028 880 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

880 8المساهمات المحمولة على المشغل000

000 068 2جملة النشاط :

000 068 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 068 2جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بمدنین :Pالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101215 963 األجر  األساسي  والتدرج01

963 215األجر األساسي والتدرج000

101524 778 المنح  الخصوصیة  القارة02

778 524المنح الخصوصیة القارة000
10121 977 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

977 21المنح المرتبطة بالوظیفة000

10120 980 منحـة اإلنتـاج05
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980 20منحـة اإلنتـاج000
101796 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

796منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10110 501 المنح    العائلیة13

501 10المنحة العائلیة001
101153 005 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

005 153المساهمات المحمولة على المشغل000

000 948جملة النشاط :

000 948جملة الوحدة العملیاتیة :

000 948جملة البرنامج الفرعي :

البرنامج الفرعي المیاه بتطاوین :Qالبرنامج الفرعي

: قسم المیاه والتجهیز الریفي بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  مساندة (تأجیر5النشاط  )

101318 789 األجر  األساسي  والتدرج01

789 318األجر األساسي والتدرج000
101808 233 المنح  الخصوصیة  القارة02

233 808المنح الخصوصیة القارة000

10131 328 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

328 31المنح المرتبطة بالوظیفة000
1018 034 منحـة اإلنتـاج05

034 8منحـة اإلنتـاج000

10125 200 المنح    العائلیة13
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200 25المنح العائلیة000
101237 416 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

416 237المساهمات المحمولة على المشغل000

000 429 1جملة النشاط :

000 429 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 429 1جملة البرنامج الفرعي :

000 026 60جملة البرنامج :
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 :  الغابات وتهیئة األراضي الفالحیة4البرنـامج 

(الغابات والمراعي (مركزي :1البرنامج الفرعي

: وحدة الغابات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1011 851 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 851 1األجر األساسي والتدرج000

1017 634 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 634 7المنح الخصوصیة القارة000
101104 250 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

250 104المنح المرتبطة بالوظیفة000

10140 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 40المنح الخصوصیة المتغیرة000
101123 100 منحـة اإلنتـاج05

100 123منحـة اإلنتـاج000

10110 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 10منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10128 650 المنح    العائلیة13

650 28المنح العائلیة000

1012 045 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 045 2المساهمات المحمولة على المشغل000

000 836 11جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعهتمادات لفائدة دیوان تنمیة الغابات والمراعي بالشمال الغربي بعنوان التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة3النشاط   
والرعویة والتنوع البیولوجي
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1259 295 000 مؤسسات  التنمیة    الفالحیة18

000 295 9دیوان  تنمیة  الغابات  والمراعي  بالشمال  الغربي062

000 295 9جملة النشاط :

000 131 21جملة الوحدة العملیاتیة :

000 131 21جملة البرنامج الفرعي :

(تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزي :2البرنامج الفرعي

: وحدة التهیئة والمحافظة على األراضي الفالحیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

1011 411 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 411 1األجر األساسي والتدرج000
1015 922 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 922 5المنح الخصوصیة القارة000

101121 500 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

500 121المنح المرتبطة بالوظیفة000
101114 500 منحـة اإلنتـاج05

500 114منحـة اإلنتـاج000

10120 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 20منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1015 000 المنح    العائلیة13

000 5المنح العائلیة000

1011 564 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 564 1المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 158 9جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعتمادات لفائدة الوكالة العقاریة الفالحیة بعنوان تهیئة األراضي الفالحیة4النشاط 

1255 742 000 مؤسسات  التنمیة    الفالحیة18

000 742 5الوكالة  العقاریة  للفالحة061

000 742 5جملة النشاط :

000 900 14جملة الوحدة العملیاتیة :

000 900 14جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بأریانة :4البرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

101308 898 األجر  األساسي  والتدرج01

898 308األجر األساسي والتدرج000
101795 141 المنح  الخصوصیة  القارة02

141 795المنح الخصوصیة القارة000
10168 484 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

484 68المنح المرتبطة بالوظیفة000
10123 870 منحـة اإلنتـاج05

870 23منحـة اإلنتـاج000
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1013 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1016 715 المنح    العائلیة13

715 6المنحة العائلیة001
101233 892 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

892 233المساهمات المحمولة على المشغل000

000 440 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

10198 304 األجر  األساسي  والتدرج01

304 98األجر األساسي والتدرج000
101231 702 المنح  الخصوصیة  القارة02

702 231المنح الخصوصیة القارة000
1018 218 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

218 8المنح المرتبطة بالوظیفة000
1016 067 منحـة اإلنتـاج05

067 6منحـة اإلنتـاج000
1012 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1012 173 المنح    العائلیة13

173 2المنح العائلیة000
10167 536 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

536 67المساهمات المحمولة على المشغل000

000 416جملة النشاط :

000 856 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 856 1جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة ببن عروس :5البرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1011 094 511 األجر  األساسي  والتدرج01

511 094 1األجر األساسي والتدرج000

1012 935 852 المنح  الخصوصیة  القارة02

852 935 2المنح الخصوصیة القارة000
1018 040 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

040 8المنح المرتبطة بالوظیفة000

10175 804 منحـة اإلنتـاج05

804 75منحـة اإلنتـاج000
10125 602 المنح    العائلیة13

602 25المنح العائلیة000

101816 191 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

191 816المساهمات المحمولة على المشغل000

000 956 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101617 883 األجر  األساسي  والتدرج01

883 617األجر األساسي والتدرج000
1011 581 180 المنح  الخصوصیة  القارة02
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180 581 1المنح الخصوصیة القارة000
10121 288 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

288 21المنح المرتبطة بالوظیفة000
10141 980 منحـة اإلنتـاج05

980 41منحـة اإلنتـاج000
10118 663 المنح    العائلیة13

663 18المنح العائلیة000
101449 006 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

006 449المساهمات المحمولة على المشغل000

000 730 2جملة النشاط :

000 686 7جملة الوحدة العملیاتیة :

000 686 7جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بمنوبة :6البرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

101562 533 األجر  األساسي  والتدرج01

533 562األجر األساسي والتدرج000

1011 550 294 المنح  الخصوصیة  القارة02

294 550 1المنح الخصوصیة القارة000
10115 377 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

377 15المنح المرتبطة بالوظیفة000

10125 619 منحـة اإلنتـاج05



520 نظـام أمـد

619 25منحـة اإلنتـاج000
10116 259 المنح    العائلیة13

259 16المنح العائلیة000
101423 918 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

918 423المساهمات المحمولة على المشغل000

000 594 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101447 630 األجر  األساسي  والتدرج01

630 447األجر األساسي والتدرج000
1011 251 453 المنح  الخصوصیة  القارة02

453 251 1المنح الخصوصیة القارة000
10110 997 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

997 10المنح المرتبطة بالوظیفة000
10120 076 منحـة اإلنتـاج05

076 20منحـة اإلنتـاج000
10115 754 المنح    العائلیة13

754 15المنح العائلیة000
101336 090 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

090 336المساهمات المحمولة على المشغل000

000 082 2جملة النشاط :

000 676 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 676 4جملة البرنامج الفرعي :
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الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بنابل :7البرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1011 220 352 األجر  األساسي  والتدرج01

352 220 1األجر األساسي والتدرج000
1013 273 534 المنح  الخصوصیة  القارة02

534 273 3المنح الخصوصیة القارة000
10110 449 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

449 10المنح المرتبطة بالوظیفة000
10178 760 منحـة اإلنتـاج05

760 78منحـة اإلنتـاج000
10129 372 المنح    العائلیة13

372 29المنح العائلیة000
101885 533 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

533 885المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 789 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

789 12األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
102105 المنح  العائلیة06

105المنح العائلیة000
1023 106 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

106 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 514 5جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101336 461 األجر  األساسي  والتدرج01

461 336األجر األساسي والتدرج000

101890 253 المنح  الخصوصیة  القارة02

253 890المنح الخصوصیة القارة000
10126 253 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

253 26المنح المرتبطة بالوظیفة000

10126 660 منحـة اإلنتـاج05

660 26منحـة اإلنتـاج000
1014 298 المنح    العائلیة13

298 4المنح العائلیة000

101256 075 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

075 256المساهمات المحمولة على المشغل000

000 540 1جملة النشاط :

000 054 7جملة الوحدة العملیاتیة :

000 054 7جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بزغوان :8البرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

101796 900 األجر  األساسي  والتدرج01
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900 796األجر األساسي والتدرج000
1012 030 205 المنح  الخصوصیة  القارة02

205 030 2المنح الخصوصیة القارة000
1017 397 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

397 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
10150 400 منحـة اإلنتـاج05

400 50منحـة اإلنتـاج000
10122 044 المنح    العائلیة13

044 22المنح العائلیة000
101584 054 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

054 584المساهمات المحمولة على المشغل000

000 491 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101259 840 األجر  األساسي  والتدرج01

840 259األجر األساسي والتدرج000
101665 400 المنح  الخصوصیة  القارة02

400 665المنح الخصوصیة القارة000
1017 328 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

328 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
10119 060 منحـة اإلنتـاج05

060 19منحـة اإلنتـاج000
1013 653 المنح    العائلیة13

653 3المنح العائلیة000
101185 719 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

719 185المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 141 1جملة النشاط :

000 632 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 632 4جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بنزرت :9البرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1012 429 014 األجر  األساسي  والتدرج01

014 429 2األجر األساسي والتدرج000

1016 429 229 المنح  الخصوصیة  القارة02

229 429 6المنح الخصوصیة القارة000
10110 448 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

448 10المنح المرتبطة بالوظیفة000

101155 889 منحـة اإلنتـاج05

889 155منحـة اإلنتـاج000
10172 500 المنح    العائلیة13

500 72المنح العائلیة000

1011 800 920 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

920 800 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10213 326 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

326 13األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

102125 المنح  العائلیة06

125المنح العائلیة000
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1023 549 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

549 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 915 10جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101697 513 األجر  األساسي  والتدرج01

513 697األجر األساسي والتدرج000
1011 933 158 المنح  الخصوصیة  القارة02

158 933 1المنح الخصوصیة القارة000
10118 377 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

377 18المنح المرتبطة بالوظیفة000
10146 820 منحـة اإلنتـاج05

820 46منحـة اإلنتـاج000
10121 602 المنح    العائلیة13

602 21المنح العائلیة000
101525 530 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

530 525المساهمات المحمولة على المشغل000

000 243 3جملة النشاط :

000 158 14جملة الوحدة العملیاتیة :

000 158 14جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بباجة :Aالبرنامج الفرعي
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: قسم التشجیر وحمایة األراضي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1011 827 742 األجر  األساسي  والتدرج01

742 827 1األجر األساسي والتدرج000
1014 179 770 المنح  الخصوصیة  القارة02

770 179 4المنح الخصوصیة القارة000
10115 316 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

316 15المنح المرتبطة بالوظیفة000
101523 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

523المنح الخصوصیة المتغیرة000
101105 087 منحـة اإلنتـاج05

087 105منحـة اإلنتـاج000
10151 374 المنح    العائلیة13

374 51المنحة العائلیة001
1011 219 188 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

188 219 1المساهمات المحمولة على المشغل000

000 399 7جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101250 232 األجر  األساسي  والتدرج01

232 250األجر األساسي والتدرج000

101533 193 المنح  الخصوصیة  القارة02

193 533المنح الخصوصیة القارة000
10114 657 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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657 14المنح المرتبطة بالوظیفة000
1013 682 منحـة اإلنتـاج05

682 3منحـة اإلنتـاج000
1014 870 المنح    العائلیة13

870 4المنح العائلیة000
101151 366 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

366 151المساهمات المحمولة على المشغل000

000 958جملة النشاط :

000 357 8جملة الوحدة العملیاتیة :

000 357 8جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بجندوبة :Bالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1013 133 005 األجر  األساسي  والتدرج01

005 133 3األجر األساسي والتدرج000
1018 196 698 المنح  الخصوصیة  القارة02

698 196 8المنح الخصوصیة القارة000

10116 329 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

329 16المنح المرتبطة بالوظیفة000
101212 480 منحـة اإلنتـاج05

480 212منحـة اإلنتـاج000

10111 500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06
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500 11منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10182 022 المنح    العائلیة13

022 82المنح العائلیة000
1012 255 966 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

966 255 2المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 800 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

800 12أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1023 200 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

200 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 924 13جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101339 434 األجر  األساسي  والتدرج01

434 339األجر األساسي والتدرج000
101943 899 المنح  الخصوصیة  القارة02

899 943المنح الخصوصیة القارة000
10118 506 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

506 18المنح المرتبطة بالوظیفة000
10127 800 منحـة اإلنتـاج05

800 27منحـة اإلنتـاج000
1011 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10110 317 المنح    العائلیة13

317 10المنح العائلیة000
101267 044 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

044 267المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 808 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

808 12أعوان یشغلون خطط وقتیة000
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102241 المنح  العائلیة06

241المنح العائلیة000
1022 951 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

951 2المساهمات المحمولة على المشغل000

000 624 1جملة النشاط :

000 548 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 548 15جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالكاف :Cالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1011 609 212 األجر  األساسي  والتدرج01

212 609 1األجر األساسي والتدرج000

1014 244 307 المنح  الخصوصیة  القارة02

307 244 4المنح الخصوصیة القارة000
1016 789 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

789 6المنح المرتبطة بالوظیفة000

101548 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

548المنح الخصوصیة المتغیرة000
10189 767 منحـة اإلنتـاج05

767 89منحـة اإلنتـاج000

10148 294 المنح    العائلیة13

294 48المنح العائلیة000
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1011 153 083 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

083 153 1المساهمات المحمولة على المشغل000

000 152 7جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101885 673 األجر  األساسي  والتدرج01

673 885األجر األساسي والتدرج000
1012 380 740 المنح  الخصوصیة  القارة02

740 380 2المنح الخصوصیة القارة000
10118 445 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

445 18المنح المرتبطة بالوظیفة000
10152 978 منحـة اإلنتـاج05

978 52منحـة اإلنتـاج000
101521 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

521منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10122 548 المنح    العائلیة13

548 22المنح العائلیة000
101653 095 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

095 653المساهمات المحمولة على المشغل000

000 014 4جملة النشاط :

000 166 11جملة الوحدة العملیاتیة :

000 166 11جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسلیانة :Dالبرنامج الفرعي
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: قسم التشجیر وحمایة األراضي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1011 700 134 األجر  األساسي  والتدرج01

134 700 1األجر األساسي والتدرج000
1014 592 939 المنح  الخصوصیة  القارة02

939 592 4المنح الخصوصیة القارة000
10110 508 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

508 10المنح المرتبطة بالوظیفة000
101117 020 منحـة اإلنتـاج05

020 117منحـة اإلنتـاج000
10145 747 المنح    العائلیة13

747 45المنح العائلیة000
1011 293 652 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

652 293 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 886 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

886 12األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
102125 المنح  العائلیة06

125المنح العائلیة000
1022 989 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

989 2المساهمات المحمولة على المشغل000

000 776 7جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101620 620 األجر  األساسي  والتدرج01
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620 620األجر األساسي والتدرج000
1011 593 534 المنح  الخصوصیة  القارة02

534 593 1المنح الخصوصیة القارة000
10117 837 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

837 17المنح المرتبطة بالوظیفة000
10147 520 منحـة اإلنتـاج05

520 47منحـة اإلنتـاج000
10119 230 المنح    العائلیة13

230 19المنح العائلیة000
101445 259 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

259 445المساهمات المحمولة على المشغل000

000 744 2جملة النشاط :

000 520 10جملة الوحدة العملیاتیة :

000 520 10جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالقیروان :Eالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1011 947 425 األجر  األساسي  والتدرج01

425 947 1األجر األساسي والتدرج000
1014 995 536 المنح  الخصوصیة  القارة02

536 995 4المنح الخصوصیة القارة000

1017 929 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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929 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
101120 700 منحـة اإلنتـاج05

700 120منحـة اإلنتـاج000
10148 048 المنح    العائلیة13

048 48المنح العائلیة000
1011 477 362 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

362 477 1المساهمات المحمولة على المشغل000

000 597 8جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101495 169 األجر  األساسي  والتدرج01

169 495األجر األساسي والتدرج000
1011 246 674 المنح  الخصوصیة  القارة02

674 246 1المنح الخصوصیة القارة000
10121 446 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

446 21المنح المرتبطة بالوظیفة000
10137 920 منحـة اإلنتـاج05

920 37منحـة اإلنتـاج000
1018 447 المنح    العائلیة13

447 8المنح العائلیة000
101344 344 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

344 344المساهمات المحمولة على المشغل000

000 154 2جملة النشاط :

000 751 10جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 751 10جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالقصرین :Fالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1013 086 237 األجر  األساسي  والتدرج01

237 086 3األجر األساسي والتدرج000

1018 212 890 المنح  الخصوصیة  القارة02

890 212 8المنح الخصوصیة القارة000
10110 577 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

577 10المنح المرتبطة بالوظیفة000

101203 160 منحـة اإلنتـاج05

160 203منحـة اإلنتـاج000
10176 461 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

461 76منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

10186 743 المنح    العائلیة13

743 86المنح العائلیة000
1012 255 932 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

932 255 2المساهمات المحمولة على المشغل000

000 932 13جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101303 480 األجر  األساسي  والتدرج01



535 نظـام أمـد

480 303األجر األساسي والتدرج000
101765 060 المنح  الخصوصیة  القارة02

060 765المنح الخصوصیة القارة000
10114 836 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

836 14المنح المرتبطة بالوظیفة000
10123 940 منحـة اإلنتـاج05

940 23منحـة اإلنتـاج000
1018 557 المنح    العائلیة13

557 8المنح العائلیة000
101216 127 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

127 216المساهمات المحمولة على المشغل000
10213 854 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

854 13األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 146 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

146 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 349 1جملة النشاط :

000 281 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 281 15جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسیدي بوزید :Gالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1011 039 052 األجر  األساسي  والتدرج01
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052 039 1األجر األساسي والتدرج000
1012 861 737 المنح  الخصوصیة  القارة02

737 861 2المنح الخصوصیة القارة000
1016 780 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

780 6المنح المرتبطة بالوظیفة000
10146 830 منحـة اإلنتـاج05

830 46منحـة اإلنتـاج000
10131 242 المنح    العائلیة13

242 31المنحة العائلیة001
101805 359 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

359 805المساهمات المحمولة على المشغل000

000 791 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101248 304 األجر  األساسي  والتدرج01

304 248األجر األساسي والتدرج000
101575 561 المنح  الخصوصیة  القارة02

561 575المنح الخصوصیة القارة000
10121 488 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

488 21المنحة الوظیفیة001
10119 227 منحـة اإلنتـاج05

227 19منحـة اإلنتـاج000
1015 343 المنح    العائلیة13

343 5المنح العائلیة000
101169 077 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

077 169المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 039 1جملة النشاط :

000 830 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 830 5جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بسوسة :Hالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

101711 079 األجر  األساسي  والتدرج01

079 711األجر األساسي والتدرج000

1011 850 280 المنح  الخصوصیة  القارة02

280 850 1المنح الخصوصیة القارة000
10111 648 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

648 11المنح المرتبطة بالوظیفة000

10146 695 منحـة اإلنتـاج05

695 46منحـة اإلنتـاج000
1012 500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

500 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

10117 320 المنح    العائلیة13

320 17المنحة العائلیة001
101512 478 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

478 512المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 152 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101235 501 األجر  األساسي  والتدرج01

501 235األجر األساسي والتدرج000
101548 578 المنح  الخصوصیة  القارة02

578 548المنح الخصوصیة القارة000
10118 917 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

917 18المنح المرتبطة بالوظیفة000
10121 807 منحـة اإلنتـاج05

807 21منحـة اإلنتـاج000
101600 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

600منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1013 206 المنح    العائلیة13

206 3المنح العائلیة000
101161 391 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

391 161المساهمات المحمولة على المشغل000

000 990جملة النشاط :

000 142 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 142 4جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالمنستیر :Iالبرنامج الفرعي
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: قسم التشجیر وحمایة األراضي بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

101377 370 األجر  األساسي  والتدرج01

370 377األجر األساسي والتدرج000
1011 044 090 المنح  الخصوصیة  القارة02

090 044 1المنح الخصوصیة القارة000
1013 780 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

780 3المنح المرتبطة بالوظیفة000
10124 820 منحـة اإلنتـاج05

820 24منحـة اإلنتـاج000
1015 118 المنح    العائلیة13

118 5المنح العائلیة000
101282 822 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

822 282المساهمات المحمولة على المشغل000

000 738 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101169 976 األجر  األساسي  والتدرج01

976 169األجر األساسي والتدرج000
101414 450 المنح  الخصوصیة  القارة02

450 414المنح الخصوصیة القارة000

10117 845 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

845 17المنح المرتبطة بالوظیفة000
10116 308 منحـة اإلنتـاج05
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308 16منحـة اإلنتـاج000
1012 160 المنح    العائلیة13

160 2المنحة العائلیة001
101120 261 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

261 120المساهمات المحمولة على المشغل000

000 741جملة النشاط :

000 479 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 479 2جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بالمهدیة :Jالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

101430 028 األجر  األساسي  والتدرج01

028 430األجر األساسي والتدرج000

1011 168 200 المنح  الخصوصیة  القارة02

200 168 1المنح الخصوصیة القارة000
10113 026 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

026 13المنح المرتبطة بالوظیفة000

10128 723 منحـة اإلنتـاج05

723 28منحـة اإلنتـاج000
10110 240 المنح    العائلیة13

240 10المنح العائلیة000

101320 783 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14
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783 320المساهمات المحمولة على المشغل000

000 971 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101225 845 األجر  األساسي  والتدرج01

845 225األجر األساسي والتدرج000
101581 556 المنح  الخصوصیة  القارة02

556 581المنح الخصوصیة القارة000
10115 108 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

108 15المنح المرتبطة بالوظیفة000
10118 986 منحـة اإلنتـاج05

986 18منحـة اإلنتـاج000
1013 874 المنح    العائلیة13

874 3المنح العائلیة000
101164 631 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

631 164المساهمات المحمولة على المشغل000

000 010 1جملة النشاط :

000 981 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 981 2جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بصفاقس :Kالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

101441 598 األجر  األساسي  والتدرج01

598 441األجر األساسي والتدرج000

1011 171 896 المنح  الخصوصیة  القارة02

896 171 1المنح الخصوصیة القارة000
10110 997 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

997 10المنح المرتبطة بالوظیفة000

10130 620 منحـة اإلنتـاج05

620 30منحـة اإلنتـاج000
1019 651 المنح    العائلیة13

651 9المنح العائلیة000

101323 238 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

238 323المساهمات المحمولة على المشغل000

000 988 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101167 958 األجر  األساسي  والتدرج01

958 167األجر األساسي والتدرج000
101409 392 المنح  الخصوصیة  القارة02

392 409المنح الخصوصیة القارة000

10110 980 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

980 10المنح المرتبطة بالوظیفة000
10114 720 منحـة اإلنتـاج05

720 14منحـة اإلنتـاج000

1013 383 المنح    العائلیة13

383 3المنح العائلیة000
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101118 567 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

567 118المساهمات المحمولة على المشغل000

000 725جملة النشاط :

000 713 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 713 2جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بقفصة :Lالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1012 659 264 األجر  األساسي  والتدرج01

264 659 2األجر األساسي والتدرج000
1016 975 100 المنح  الخصوصیة  القارة02

100 975 6المنح الخصوصیة القارة000

1018 278 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

278 8المنح المرتبطة بالوظیفة000
10191 796 منحـة اإلنتـاج05

796 91منحـة اإلنتـاج000

101750 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

750منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10199 432 المنح    العائلیة13

432 99المنح العائلیة000

1011 901 380 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

380 901 1المساهمات المحمولة على المشغل000
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10212 768 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

768 12األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 232 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

232 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 752 11جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101566 960 األجر  األساسي  والتدرج01

960 566األجر األساسي والتدرج000
1011 470 330 المنح  الخصوصیة  القارة02

330 470 1المنح الخصوصیة القارة000
10116 495 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

495 16المنح المرتبطة بالوظیفة000
10116 073 منحـة اإلنتـاج05

073 16منحـة اإلنتـاج000
101323 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

323منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10117 654 المنح    العائلیة13

654 17المنح العائلیة000
101404 165 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

165 404المساهمات المحمولة على المشغل000

000 492 2جملة النشاط :

000 244 14جملة الوحدة العملیاتیة :

000 244 14جملة البرنامج الفرعي :
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الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بتوزر :Mالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

101537 808 األجر  األساسي  والتدرج01

808 537األجر األساسي والتدرج000
1011 502 783 المنح  الخصوصیة  القارة02

783 502 1المنح الخصوصیة القارة000
1017 328 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

328 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
10136 787 منحـة اإلنتـاج05

567 36منحـة اإلنتـاج000
220منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب001

10118 884 المنح    العائلیة13

884 18المنح العائلیة000
101409 410 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

410 409المساهمات المحمولة على المشغل000

000 513 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101595 112 األجر  األساسي  والتدرج01

112 595األجر األساسي والتدرج000

1011 644 018 المنح  الخصوصیة  القارة02

018 644 1المنح الخصوصیة القارة000
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1018 929 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

929 8المنح المرتبطة بالوظیفة000
10143 414 منحـة اإلنتـاج05

414 43منحـة اإلنتـاج000
101204 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

204منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10121 852 المنح    العائلیة13

852 21المنح العائلیة000
101438 471 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

471 438المساهمة في أنظمة الحیطة االجتماعیة002

000 752 2جملة النشاط :

000 265 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 265 5جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بقبلي :Nالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

101959 003 األجر  األساسي  والتدرج01

003 959األجر األساسي والتدرج000
1012 594 339 المنح  الخصوصیة  القارة02

339 594 2المنح الخصوصیة القارة000

1017 028 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

028 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
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101293 456 منحـة اإلنتـاج05

456 293منحـة اإلنتـاج000
10125 284 المنح    العائلیة13

284 25المنحة العائلیة001
101686 890 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

890 686المساهمات المحمولة على المشغل000

000 566 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101284 384 األجر  األساسي  والتدرج01

384 284األجر األساسي والتدرج000
101713 797 المنح  الخصوصیة  القارة02

797 713المنح الخصوصیة القارة000
1013 640 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

640 3المنح المرتبطة بالوظیفة000
101109 442 منحـة اإلنتـاج05

442 109منحـة اإلنتـاج000
1016 987 المنح    العائلیة13

987 6المنح العائلیة000
101194 750 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

750 194المساهمات المحمولة على المشغل000

000 313 1جملة النشاط :

000 879 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 879 5جملة البرنامج الفرعي :
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الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بقابس :Oالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1011 471 347 األجر  األساسي  والتدرج01

347 471 1األجر األساسي والتدرج000
1014 005 228 المنح  الخصوصیة  القارة02

228 005 4المنح الخصوصیة القارة000
1018 278 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

278 8المنح المرتبطة بالوظیفة000
10189 240 منحـة اإلنتـاج05

240 89منحـة اإلنتـاج000
101500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

500منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10147 857 المنح    العائلیة13

857 47المنح العائلیة000
1011 098 550 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

550 098 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 949 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

949 12أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102328 المنح  العائلیة06

328المنح العائلیة000
1022 723 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

723 2المساهمات المحمولة على المشغل000

000 737 6جملة النشاط :



549 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101799 114 األجر  األساسي  والتدرج01

114 799األجر األساسي والتدرج000

1012 185 689 المنح  الخصوصیة  القارة02

689 185 2المنح الخصوصیة القارة000
10115 248 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

248 15المنح المرتبطة بالوظیفة000

10151 240 منحـة اإلنتـاج05

240 51منحـة اإلنتـاج000
101500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

500منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

10119 289 المنح    العائلیة13

289 19المنح العائلیة000
101594 920 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

920 594المساهمات المحمولة على المشغل000

000 666 3جملة النشاط :

000 403 10جملة الوحدة العملیاتیة :

000 403 10جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بمدنین :Pالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بمدنین1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

101250 070 األجر  األساسي  والتدرج01

070 250األجر األساسي والتدرج000

101662 229 المنح  الخصوصیة  القارة02

229 662المنح الخصوصیة القارة000
10111 177 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

177 11المنح المرتبطة بالوظیفة000

10117 600 منحـة اإلنتـاج05

600 17منحـة اإلنتـاج000
101889 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

889منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1015 390 المنح    العائلیة13

390 5المنح العائلیة000
101184 645 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

645 184المساهمات المحمولة على المشغل000

000 132 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101103 508 األجر  األساسي  والتدرج01

508 103األجر األساسي والتدرج000

101254 910 المنح  الخصوصیة  القارة02

910 254المنح الخصوصیة القارة000
10111 938 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

938 11المنح المرتبطة بالوظیفة000

1019 680 منحـة اإلنتـاج05

680 9منحـة اإلنتـاج000
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101308 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

308منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1011 783 المنح    العائلیة13

783 1المنح العائلیة000
10174 873 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

873 74المساهمات المحمولة على المشغل000

000 457جملة النشاط :

000 589 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 589 1جملة البرنامج الفرعي :

الغابات والمراعي وتهیئة األراضي الفالحیة بتطاوین :Qالبرنامج الفرعي

: قسم التشجیر وحمایة األراضي بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

1011 038 047 األجر  األساسي  والتدرج01

047 038 1األجر األساسي والتدرج000
1012 868 435 المنح  الخصوصیة  القارة02

435 868 2المنح الخصوصیة القارة000

1013 660 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

660 3المنح المرتبطة بالوظیفة000
10164 280 منحـة اإلنتـاج05

280 64منحـة اإلنتـاج000

10127 694 المنح    العائلیة13

694 27المنح العائلیة000
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101776 884 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

884 776المساهمات المحمولة على المشغل000
102893 637 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

637 893األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
102174 363 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

363 174المساهمات المحمولة على المشغل000

000 847 5جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

101639 064 األجر  األساسي  والتدرج01

064 639األجر األساسي والتدرج000
1011 744 464 المنح  الخصوصیة  القارة02

464 744 1المنح الخصوصیة القارة000
1017 920 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

920 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
10141 147 منحـة اإلنتـاج05

147 41منحـة اإلنتـاج000
10116 721 المنح    العائلیة13

721 16المنح العائلیة000
101474 684 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

684 474المساهمات المحمولة على المشغل000
1021 282 494 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

494 282 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
102250 506 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

506 250المساهمات المحمولة على المشغل000

000 457 4جملة النشاط :
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000 304 10جملة الوحدة العملیاتیة :

000 304 10جملة البرنامج الفرعي :

000 545 213جملة البرنامج :
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 :  التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي5البرنـامج 

(التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزي :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:      التعلیم العالي الفالحي1النشاط 

1018 173 600 األجر  األساسي  والتدرج01

600 173 8األجر األساسي والتدرج000

10129 768 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 768 29المنح الخصوصیة القارة000
101299 450 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

450 299المنح المرتبطة بالوظیفة000

101973 750 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

750 973المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 402 650 منحـة اإلنتـاج05

650 402 1منحـة اإلنتـاج000

10129 350 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

350 29منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10186 900 المنح    العائلیة13

900 86المنح العائلیة000

1017 868 300 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

300 868 7المساهمات المحمولة على المشغل000
102613 200 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

200 613أعوان یشغلون خطط وقتیة000

102340 850 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

850 340األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
102190 950 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07
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950 190المساهمات المحمولة على المشغل000
1241 277 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 35المدرسة الوطنیة للطب البیطري بسیدي ثابت011
000 225المعهد  الوطني للعلوم  الفالحیة بتونس012
000 70المدرسة العلیا للفالحة بمقرن013
000 235المدرسة العلیا لمهندسي التجهیز الریفي بمجاز الباب014
000 75معهد الغابات  والمراعي  بطبرقة015
000 265المعهد العالي للعلوم الفالحیة بشط مریم016
000 66المدرسة العلیا للصناعات الغذائیة بتونس017
000 92المدرسة العلیا للفالحة بماطر018
000 112المدرسة العلیا للفالحة بالكاف019
000 32المعهد العالي للصید البحري و تربیة األحیاء المائیة ببنزت020
000 70المعهد العالي للدراسات التحضریة فى البیولوجیا و الجیولوجیا بسكرة021

000 024 51جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  البحث الفالحي2النشاط 

1017 916 700 األجر  األساسي  والتدرج01

700 916 7األجر األساسي والتدرج000
10127 436 400 المنح  الخصوصیة  القارة02

400 436 27المنح الخصوصیة القارة000
101335 700 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

700 335المنحة الوظیفیة001
101422 400 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

400 422المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 311 800 منحـة اإلنتـاج05

800 311 1منحـة اإلنتـاج000
10134 900 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

900 34منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10127 900 المنح    العائلیة13
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900 27المنح العائلیة000
1017 328 300 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

300 328 7المساهمات المحمولة على المشغل000
10126 900 تأجیر  العسكریین15

900 26تأجیر العسكریین000
10262 358 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

358 62األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10212 642 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

642 12المساهمات المحمولة على المشغل000
1241 045 000 مؤسسات البحث04

000 5المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجیا البحار005
000 215المعهد الوطني للبحوث الزراعیة  بتونس061
000 145المعهد الوطني للبحوث  في الهندسة الریفیة والمیاه والغابات062
000 145معهد الزیتونة063
000 48معهد البحوث البیطریة بتونس064
000 35مؤسسة البحث و التعلیم العالي الفالحي066
000 130المركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفالحة البیولوجیة بشط مریم067
000 47المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحیة بدقاش068
000 60المركز الجهوي للبحوث الزراعیة بسیدي بوزید069
000 215المركز الجهوي للزراعات الكبرى بباجة070

000 961 45جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعتمادات لفائدة معهد مناطق القاحلة بمدنین بعنوان البحث الفالحي6النشاط 

12513 450 000 مؤسسات  البحث04

000 450 13معهد  المناطق  القاحلة021

000 450 13جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعتمادات لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب بعنوان البحث الفالحي7النشاط 

125452 000 مؤسسات  البحث04

000 452القطب التكنولوجي بالجنوب019

000 452جملة النشاط :

000 887 110جملة الوحدة العملیاتیة :

000 887 110جملة البرنامج الفرعي :

(التكوین واإلرشاد الفالحي (مركزي :2البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین المهني الفالحي4النشاط 

1016 373 600 األجر  األساسي  والتدرج01

600 373 6األجر األساسي والتدرج000

10116 499 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 499 16المنح الخصوصیة القارة000
101241 300 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

300 241المنح المرتبطة بالوظیفة000

10114 340 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

340 14المنح الخصوصیة المتغیرة000
101623 370 منحـة اإلنتـاج05

370 623منحـة اإلنتـاج000

1015 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06
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000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101118 300 المنح    العائلیة13

300 118المنح العائلیة000
1014 586 600 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

600 586 4المساهمات المحمولة على المشغل000
10132 490 تأجیر  العسكریین15

490 32تأجیر العسكریین000
10254 080 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

080 54أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10212 550 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

550 12األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
102380 المنح  العائلیة06

380المنح العائلیة000
10212 990 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

990 12المساهمات المحمولة على المشغل000
1241 108 000 مؤسسات التكوین08

000 22مركز التكوین المهني للصید البحرى بجرجیس113
000 18مركز التكوین المهني للصید البحرى بقابس114
000 25مركز التكوین المهني للصید البحرى بغار الملح115
000 11مركز التكوین المهني للصید البحرى بطبلبة116
000 18مركز التكوین  المهني للصید البحرى بالمهدیة117
000 22المعهد القطاعي للتكوین المهني الفالحي في زراعة القوارص و العنب ببوشریك118
000 32المعهد القطاعي  للتكوین المهني الفالحي في تربیةالبقر بتیبار121
000 20المركز القطاعي للتكوین المهني في المیكنة البحریة بقلیبیة بوالیة نابل122
000 18مركز التكوین المهني للصید البحري بصـفـــاقس124
000 10مركز التكوین المهني للصید البحري بطبرقة بوالیة جندوبة125
000 61المعهد الوطني للبیداغوجیا والتكوین المستمر الفالحي بسیدي ثابت126
000 28المركز القطاعي للتكوین  المهني الفالحي في األشجار المثمرة بالمناطق القاحلة ببوغرارة127
000 44المركز القطاعي للتكوین المهني الفالحي في الزراعات الكبرى ببوسالم128
000 10المركز القطاعي للتكوین المهني الفالحي في زراعة النخیل بدقاش بوالیة توزر129
000 48المركز القطاعي للتكوین المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدریة بشط مریم بوالیة سوسة130
000 19المركز القطاعي للتكوین المهني الفالحي في اآللیة الفالحیة بجقار بوالیة زغوان131
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000 29المركز القطاعي للتكوین المهني الفالحي في تهیئة المناطق السقویة ببروطة بوالیة القیروان132
000 58مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع تربیة البقر بسیدي ثابت بوالیة أریانة133
000 40مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع تربیة الدواجن بسیدي ثابت بوالیة أریانة134
000 23مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع اآللیة بالقنطرة بوالیة سلیانة135
000 25مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع الغابات بالرمال بوالیة بنزرت136
000 50مركز التكوین المهني الفالحي بالوسالتیة بوالیة القیروان137
000 20مركز التكوین المهني الفالحي بسبیطلة بوالیة القصرین138
000 18مركز التكوین المهني الفالحي بحكیم الجنوبیة بوالیة جندوبة139
000 15مركز التكوین المهني الفالحي بتیبار بوالیة باجة140
000 12مركز التكوین المهني الفالحي بسیدي بوزید بوالیة سیدي بوزید141
000 24مركز التكوین المهني الفالحي بالسواسي بوالیة المهدیة142
000 48مركز التكوین المهني الفالحي بالعالیة بوالیة بنزرت143
000 27مركز التكوین المهني الفالحي بسیدي بورویس بوالیة سلیانة144
000 12مركز التكوین المهني الفالحي بتستور بوالیة باجة145
000 55مركز التكوین المهني الفالحي بزركین بوالیة قابس146
000 20مركز التكوین المهني الفالحي بتاكلسة بوالیة نابل147
000 15مركز التكوین المهني الفالحي بجمال بوالیة المنستیر148
000 25مركز التكوین المهني الفالحي بقفصة بوالیة قفصة149
000 19مركز التكوین المهني الفالحي بالفجا بوالیة مدنین150
000 37مركز التكوین المهني الفالحي بالقرضاب بوالیة تطاوین151
000 11مركز التكوین المهني الفالحي ببن عروس152
000 15مركز التكوین المهني الفالحي بالكاف153
000 48مركز التكوین المهني الفالحي بقبلي154
000 56مركز التكوین المهني الفالحي بمنوبة155

000 682 29جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

12413 000 مؤسسات التكوین08

000 13وكالة االرشاد و التكوین الفالحي111



560 نظـام أمـد

000 13جملة النشاط :

000 695 29جملة الوحدة العملیاتیة :

000 695 29جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بأریانة :4البرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

10157 462 األجر  األساسي  والتدرج01

462 57األجر األساسي والتدرج000

101125 513 المنح  الخصوصیة  القارة02

513 125المنح الخصوصیة القارة000
1016 120 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

120 6المنح المرتبطة بالوظیفة000

1016 440 منحـة اإلنتـاج05

440 6منحـة اإلنتـاج000
101200 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

200منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101841 المنح    العائلیة13

841المنح العائلیة000
10138 424 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

424 38المساهمات المحمولة على المشغل000



561 نظـام أمـد

000 235جملة النشاط :

000 235جملة الوحدة العملیاتیة :

000 235جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي ببن عروس :5البرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101132 918 األجر  األساسي  والتدرج01

918 132األجر األساسي والتدرج000

101296 308 المنح  الخصوصیة  القارة02

308 296المنح الخصوصیة القارة000
1016 180 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

180 6المنح المرتبطة بالوظیفة000

10111 320 منحـة اإلنتـاج05

320 11منحـة اإلنتـاج000
1011 966 المنح    العائلیة13

966 1المنح العائلیة000

10188 308 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

308 88المساهمات المحمولة على المشغل000

000 537جملة النشاط :



562 نظـام أمـد

000 537جملة الوحدة العملیاتیة :

000 537جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بمنوبة :6البرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101156 559 األجر  األساسي  والتدرج01

559 156األجر األساسي والتدرج000

101354 143 المنح  الخصوصیة  القارة02

143 354المنح الخصوصیة القارة000
10112 420 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

420 12المنح المرتبطة بالوظیفة000

10114 181 منحـة اإلنتـاج05

181 14منحـة اإلنتـاج000
1011 837 المنح    العائلیة13

837 1المنح العائلیة000

101103 860 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

860 103المساهمات المحمولة على المشغل000

000 643جملة النشاط :

000 643جملة الوحدة العملیاتیة :



563 نظـام أمـد

000 643جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بنابل :7البرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101459 702 األجر  األساسي  والتدرج01

702 459األجر األساسي والتدرج000

1011 022 608 المنح  الخصوصیة  القارة02

608 022 1المنح الخصوصیة القارة000
10138 158 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

158 38المنح المرتبطة بالوظیفة000

10151 680 منحـة اإلنتـاج05

680 51منحـة اإلنتـاج000
1015 208 المنح    العائلیة13

208 5المنح العائلیة000

101313 644 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

644 313المساهمات المحمولة على المشغل000

000 891 1جملة النشاط :

000 891 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 891 1جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بزغوان :8البرنامج الفرعي



564 نظـام أمـد

: وحدة اإلرشاد الفالحي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101118 564 األجر  األساسي  والتدرج01

564 118األجر األساسي والتدرج000
101283 453 المنح  الخصوصیة  القارة02

453 283المنح الخصوصیة القارة000
10122 697 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

697 22المنح المرتبطة بالوظیفة000
10113 607 منحـة اإلنتـاج05

607 13منحـة اإلنتـاج000
1011 209 المنح    العائلیة13

209 1المنح العائلیة000
10185 470 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

470 85المساهمات المحمولة على المشغل000

000 525جملة النشاط :

000 525جملة الوحدة العملیاتیة :

000 525جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي ببنزرت :9البرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 



565 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101382 637 األجر  األساسي  والتدرج01

637 382األجر األساسي والتدرج000

101903 832 المنح  الخصوصیة  القارة02

832 903المنح الخصوصیة القارة000
10118 157 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

157 18المنح المرتبطة بالوظیفة000

10135 631 منحـة اإلنتـاج05

631 35منحـة اإلنتـاج000
1016 277 المنح    العائلیة13

277 6المنح العائلیة000

101262 466 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

466 262المساهمات المحمولة على المشغل000
10213 632 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

632 13األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

102241 المنح  العائلیة06

241المنح العائلیة000
1023 127 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

127 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 626 1جملة النشاط :

000 626 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 626 1جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بباجة :Aالبرنامج الفرعي



566 نظـام أمـد

: وحدة اإلرشاد الفالحي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101139 613 األجر  األساسي  والتدرج01

613 139األجر األساسي والتدرج000
101290 073 المنح  الخصوصیة  القارة02

073 290المنح الخصوصیة القارة000
10113 517 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

517 13المنح المرتبطة بالوظیفة000
101182 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

182المنح الخصوصیة المتغیرة000
10113 100 منحـة اإلنتـاج05

100 13منحـة اإلنتـاج000
10184 515 المنح    العائلیة13

922 1المنح العائلیة000
593 82المنحة العائلیة001

000 541جملة النشاط :

000 541جملة الوحدة العملیاتیة :

000 541جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بجندوبة :Bالبرنامج الفرعي



567 نظـام أمـد

: وحدة اإلرشاد الفالحي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101196 154 األجر  األساسي  والتدرج01

154 196األجر األساسي والتدرج000
101474 491 المنح  الخصوصیة  القارة02

491 474المنح الخصوصیة القارة000
10125 919 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

919 25المنح المرتبطة بالوظیفة000
10122 517 منحـة اإلنتـاج05

517 22منحـة اإلنتـاج000
1013 218 المنح    العائلیة13

218 3المنح العائلیة000
101142 701 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

701 142المساهمات المحمولة على المشغل000

000 865جملة النشاط :

000 865جملة الوحدة العملیاتیة :

000 865جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بالكاف :Cالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 



568 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101346 271 األجر  األساسي  والتدرج01

271 346األجر األساسي والتدرج000

101782 121 المنح  الخصوصیة  القارة02

121 782المنح الخصوصیة القارة000
10113 367 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

367 13المنح المرتبطة بالوظیفة000

10126 512 منحـة اإلنتـاج05

512 26منحـة اإلنتـاج000
1016 402 المنح    العائلیة13

402 6المنح العائلیة000

101230 327 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

327 230المساهمات المحمولة على المشغل000
10238 653 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

653 38أعوان یشغلون خطط وقتیة000

102241 المنح  العائلیة06

241المنح العائلیة000
1028 106 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

106 8المساهمات المحمولة على المشغل000

000 452 1جملة النشاط :

000 452 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 452 1جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بسلیانة :Dالبرنامج الفرعي



569 نظـام أمـد

: وحدة اإلرشاد الفالحي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

10143 167 األجر  األساسي  والتدرج01

167 43األجر األساسي والتدرج000
10199 757 المنح  الخصوصیة  القارة02

757 99المنح الخصوصیة القارة000
1012 600 منحـة اإلنتـاج05

600 2منحـة اإلنتـاج000
101834 المنح    العائلیة13

834المنح العائلیة000
10129 642 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

642 29المساهمات المحمولة على المشغل000

000 176جملة النشاط :

000 176جملة الوحدة العملیاتیة :

000 176جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بالقیروان :Eالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 



570 نظـام أمـد

101996 520 األجر  األساسي  والتدرج01

520 996األجر األساسي والتدرج000
1012 398 418 المنح  الخصوصیة  القارة02

418 398 2المنح الخصوصیة القارة000
10136 965 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

965 36المنح المرتبطة بالوظیفة000
10184 060 منحـة اإلنتـاج05

060 84منحـة اإلنتـاج000
10117 912 المنح    العائلیة13

912 17المنح العائلیة000
101720 125 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

125 720المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 865 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

865 12أعوان یشغلون خطط وقتیة000
1023 135 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

135 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 270 4جملة النشاط :

000 270 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 270 4جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بالقصرین :Fالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 



571 نظـام أمـد

1011 006 620 األجر  األساسي  والتدرج01

620 006 1األجر األساسي والتدرج001
1012 480 602 المنح  الخصوصیة  القارة02

602 480 2منحة التصرف والتنفیذ002
10131 388 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

388 31المنح المرتبطة بالوظیفة000
10184 030 منحـة اإلنتـاج05

030 84منحـة اإلنتـاج000
1012 002 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

002 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10118 401 المنح    العائلیة13

401 18المنح العائلیة000
101712 957 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

957 712المساهمات المحمولة على المشغل000
10227 036 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

036 27أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102328 المنح  العائلیة06

328المنح العائلیة000
1025 636 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

636 5المساهمات المحمولة على المشغل000

000 369 4جملة النشاط :

000 369 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 369 4جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بسیدي بوزید :Gالبرنامج الفرعي



572 نظـام أمـد

: وحدة اإلرشاد الفالحي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

1011 002 892 األجر  األساسي  والتدرج01

892 002 1األجر األساسي والتدرج000
1012 376 240 المنح  الخصوصیة  القارة02

240 376 2المنح الخصوصیة القارة000
10133 828 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

828 33المنح المرتبطة بالوظیفة000
10174 870 منحـة اإلنتـاج05

870 74منحـة اإلنتـاج000
10124 642 المنح    العائلیة13

642 24المنح العائلیة000
101689 528 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

528 689المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 797 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

797 12األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 203 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

203 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 218 4جملة النشاط :

000 218 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 218 4جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بسوسة :Hالبرنامج الفرعي



573 نظـام أمـد

: وحدة اإلرشاد الفالحي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101311 445 األجر  األساسي  والتدرج01

445 311األجر األساسي والتدرج000
101713 933 المنح  الخصوصیة  القارة02

933 713المنح الخصوصیة القارة000
10124 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 24المنح المرتبطة بالوظیفة000
10125 978 منحـة اإلنتـاج05

978 25منحـة اإلنتـاج000
1011 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1012 577 المنح    العائلیة13

577 2المنح العائلیة000
101231 067 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

067 231المساهمات المحمولة على المشغل000

000 310 1جملة النشاط :

000 310 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 310 1جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بالمنستیر :Iالبرنامج الفرعي



574 نظـام أمـد

: وحدة اإلرشاد الفالحي بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101567 412 األجر  األساسي  والتدرج01

412 567األجر األساسي والتدرج000
1011 388 546 المنح  الخصوصیة  القارة02

546 388 1المنح الخصوصیة القارة000
10136 925 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

925 36المنح المرتبطة بالوظیفة000
10153 075 منحـة اإلنتـاج05

075 53منحـة اإلنتـاج000
1017 988 المنح    العائلیة13

988 7المنح العائلیة000
101400 054 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

054 400المساهمات المحمولة على المشغل000

000 454 2جملة النشاط :

000 454 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 454 2جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بالمهدیة :Jالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101498 825 األجر  األساسي  والتدرج01

825 498األجر األساسي والتدرج000

1011 138 569 المنح  الخصوصیة  القارة02

569 138 1المنح الخصوصیة القارة000
10133 316 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

316 33المنح المرتبطة بالوظیفة000

10148 095 منحـة اإلنتـاج05

095 48منحـة اإلنتـاج000
1018 130 المنح    العائلیة13

130 8المنحة العائلیة001

101355 065 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

065 355المساهمات المحمولة على المشغل000
10241 922 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

922 41أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1029 078 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

078 9المساهمات المحمولة على المشغل000

000 133 2جملة النشاط :

000 133 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 133 2جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بصفاقس :Kالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101353 062 األجر  األساسي  والتدرج01

062 353األجر األساسي والتدرج000

101844 802 المنح  الخصوصیة  القارة02

802 844المنح الخصوصیة القارة000
10125 260 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

260 25المنح المرتبطة بالوظیفة000

10135 443 منحـة اإلنتـاج05

443 35منحـة اإلنتـاج000
1016 542 المنح    العائلیة13

542 6المنح العائلیة000

101245 891 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

891 245المساهمات المحمولة على المشغل000

000 511 1جملة النشاط :

000 511 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 511 1جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بقفصة :Lالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101379 512 األجر  األساسي  والتدرج01
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512 379األجر األساسي والتدرج000
101859 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 859المنح الخصوصیة القارة000
10123 365 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

365 23المنحة الوظیفیة001
1015 428 منحـة اإلنتـاج05

428 5منحـة اإلنتـاج000
101125 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

125منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1017 430 المنح    العائلیة13

430 7المنحة العائلیة001
101254 140 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

140 254المساهمات المحمولة على المشغل000

000 529 1جملة النشاط :

000 529 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 529 1جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بتوزر :Mالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101780 080 األجر  األساسي  والتدرج01

080 780األجر األساسي والتدرج000

1012 105 178 المنح  الخصوصیة  القارة02
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178 105 2المنح الخصوصیة القارة000
10114 648 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

648 14المنح المرتبطة بالوظیفة000
10161 522 منحـة اإلنتـاج05

522 61منحـة اإلنتـاج000
101418 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

418منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10122 531 المنح    العائلیة13

531 22المنح العائلیة000
101589 623 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

623 589المساهمات المحمولة على المشغل000

000 574 3جملة النشاط :

000 574 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 574 3جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بقبلي :Nالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بقیلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

10193 625 األجر  األساسي  والتدرج01

625 93األجر األساسي والتدرج000
101224 338 المنح  الخصوصیة  القارة02

338 224المنح الخصوصیة القارة000

1013 060 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03
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060 3المنح المرتبطة بالوظیفة000
10141 603 منحـة اإلنتـاج05

603 41منحـة اإلنتـاج000
1012 892 المنح    العائلیة13

892 2المنح العائلیة000
10164 482 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

482 64المساهمات المحمولة على المشغل000

000 430جملة النشاط :

000 430جملة الوحدة العملیاتیة :

000 430جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بقابس :Oالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

10153 094 األجر  األساسي  والتدرج01

094 53األجر األساسي والتدرج000
10198 552 المنح  الخصوصیة  القارة02

552 98المنح الخصوصیة القارة000

1019 360 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

360 9المنح المرتبطة بالوظیفة000
1015 380 منحـة اإلنتـاج05

380 5منحـة اإلنتـاج000

1011 090 المنح    العائلیة13
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090 1المنح العائلیة000
10133 524 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

524 33المساهمات المحمولة على المشغل000

000 201جملة النشاط :

000 201جملة الوحدة العملیاتیة :

000 201جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بمدنین :Pالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

1011 152 102 األجر  األساسي  والتدرج01

102 152 1األجر األساسي والتدرج000
1013 109 313 المنح  الخصوصیة  القارة02

313 109 3المنح الخصوصیة القارة000

10119 448 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

448 19المنح المرتبطة بالوظیفة000
10182 620 منحـة اإلنتـاج05

620 82منحـة اإلنتـاج000

1011 431 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

431 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10122 711 المنح    العائلیة13

711 22المنح العائلیة000

101855 375 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14
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375 855المساهمات المحمولة على المشغل000

000 243 5جملة النشاط :

000 243 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 243 5جملة البرنامج الفرعي :

اإلرشاد الفالحي بتطاوین :Qالبرنامج الفرعي

: وحدة اإلرشاد الفالحي بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

101196 951 األجر  األساسي  والتدرج01

951 196األجر األساسي والتدرج000

101471 944 المنح  الخصوصیة  القارة02

944 471المنح الخصوصیة القارة000
1019 300 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

300 9المنح المرتبطة بالوظیفة000

10116 780 منحـة اإلنتـاج05

780 16منحـة اإلنتـاج000
1013 020 المنح    العائلیة13

020 3المنح العائلیة000

101140 005 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

005 140المساهمات المحمولة على المشغل000

000 838جملة النشاط :
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000 838جملة الوحدة العملیاتیة :

000 838جملة البرنامج الفرعي :

000 153 181جملة البرنامج :



583 نظـام أمـد

 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

(القیادة (مركزي :1البرنامج الفرعي

: اإلشراف والتخطیط1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلشراف والدراسات والتشریع1النشاط 

100110 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 110تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001

100610 000 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

000 610تأجیر أعضاء الدواوین001
1012 350 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 350 2األجر األساسي والتدرج000

1015 782 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 782 5المنح الخصوصیة القارة000
101432 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 432المنح المرتبطة بالوظیفة000

101299 000 منحـة اإلنتـاج05

000 299منحـة اإلنتـاج000
10110 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 10منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

10117 000 المنح    العائلیة13

000 17المنح العائلیة000
1011 642 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 642 1المساهمات المحمولة على المشغل000

10213 664 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

664 13األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 336 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07
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336 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 269 11جملة النشاط :

000 269 11جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلشراف والدراسات والتشریع1النشاط 

1249 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات17

000 9المرصد الوطني للفالحة051

000 9جملة النشاط :

000 9جملة الوحدة العملیاتیة :

000 278 11جملة البرنامج الفرعي :

(المساندة (مركزي  :2البرنامج الفرعي

: الشؤون المالیة واللوجستیة والتنمیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

1014 674 800 األجر  األساسي  والتدرج01

800 674 4األجر األساسي والتدرج000
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10114 110 300 المنح  الخصوصیة  القارة02

300 110 14المنح الخصوصیة القارة000
101362 800 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

800 362المنح المرتبطة بالوظیفة000
10180 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 80المنح الخصوصیة المتغیرة000
101826 100 منحـة اإلنتـاج05

100 826منحـة اإلنتـاج000
101125 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 125منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10142 000 المنح    العائلیة13

000 42المنح العائلیة000
1013 440 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 440 3المساهمات المحمولة على المشغل000
10214 613 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

613 14أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10213 125 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

125 13األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1026 262 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

262 6المساهمات المحمولة على المشغل000

000 695 23جملة النشاط :

000 695 23جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة دعم التنمیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعتمادات لفائدة وكالة النهوض باالستثمارات الفالحیة بعنوان : التشجیع على االستثمار6النشاط 
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1259 460 000 مؤسسات  التنمیة    الفالحیة18

000 460 9وكالة  النهوض  باإلستثمارات  الفالحیة070

000 460 9جملة النشاط :

000 460 9جملة الوحدة العملیاتیة :

000 155 33جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتونس :3البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

1243 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 3المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بتونس021

000 3جملة النشاط :

000 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 3جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بأریانة :4البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بأریانة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101669 053 األجر  األساسي  والتدرج01

053 669األجر األساسي والتدرج000

1011 329 350 المنح  الخصوصیة  القارة02

350 329 1المنح الخصوصیة القارة000
10172 292 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

292 72المنح المرتبطة بالوظیفة000

101300 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

300المنح الخصوصیة المتغیرة000
10163 038 منحـة اإلنتـاج05

038 63منحـة اإلنتـاج000

1015 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1017 174 المنح    العائلیة13

174 7المنحة العائلیة001

101416 793 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

793 416المساهمات المحمولة على المشغل000
12460 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 60المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بأریانة022

000 623 2جملة النشاط :

000 623 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 623 2جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة ببن عروس :5البرنامج الفرعي
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: وحدة المصالح المشتركة ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101685 550 األجر  األساسي  والتدرج01

550 685األجر األساسي والتدرج000
1011 501 814 المنح  الخصوصیة  القارة02

814 501 1المنح الخصوصیة القارة000
10169 183 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

183 69المنح المرتبطة بالوظیفة000
10192 330 منحـة اإلنتـاج05

330 92منحـة اإلنتـاج000
1017 843 المنح    العائلیة13

843 7المنح العائلیة000
101453 280 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

280 453المساهمات المحمولة على المشغل000
12420 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 20المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة ببنعروس023

000 830 2جملة النشاط :

000 830 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 830 2جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بمنوبة :6البرنامج الفرعي
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: وحدة المصالح المشتركة بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101846 536 األجر  األساسي  والتدرج01

536 846األجر األساسي والتدرج000
1012 043 330 المنح  الخصوصیة  القارة02

330 043 2المنح الخصوصیة القارة000
10184 866 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

866 84المنح المرتبطة بالوظیفة000
10169 107 منحـة اإلنتـاج05

107 69منحـة اإلنتـاج000
10117 036 المنح    العائلیة13

036 17المنح العائلیة000
101599 125 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

125 599المساهمات المحمولة على المشغل000
10226 760 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

760 26األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1025 240 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

240 5المساهمات المحمولة على المشغل000
124284 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 284المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بمنوبة044

000 976 3جملة النشاط :

000 976 3جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 976 3جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بنابل :7البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101753 872 األجر  األساسي  والتدرج01

872 753األجر األساسي والتدرج000

1011 752 355 المنح  الخصوصیة  القارة02

355 752 1المنح الخصوصیة القارة000
10165 395 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

395 65المنح المرتبطة بالوظیفة000

10173 061 منحـة اإلنتـاج05

061 73منحـة اإلنتـاج000
10110 558 المنح    العائلیة13

558 10المنح العائلیة000

101496 518 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

518 496المساهمات المحمولة على المشغل000
102241 المنح  العائلیة06

241المنح العائلیة000

12460 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 60المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بنـابـل024

000 212 3جملة النشاط :

000 212 3جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 212 3جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بزغوان :8البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

1011 462 986 األجر  األساسي  والتدرج01

986 462 1األجر األساسي والتدرج000

1013 756 163 المنح  الخصوصیة  القارة02

163 756 3المنح الخصوصیة القارة000
101102 120 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

120 102المنح المرتبطة بالوظیفة000

101119 497 منحـة اإلنتـاج05

497 119منحـة اإلنتـاج000
10130 096 المنح    العائلیة13

096 30المنح العائلیة000

1011 073 138 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

138 073 1المساهمات المحمولة على المشغل000
1247 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 7المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بزغـوان025

000 551 6جملة النشاط :

000 551 6جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 551 6جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة ببنزرت :9البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101741 268 األجر  األساسي  والتدرج01

268 741األجر األساسي والتدرج000

1011 770 722 المنح  الخصوصیة  القارة02

722 770 1المنح الخصوصیة القارة000
10165 010 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

010 65المنح المرتبطة بالوظیفة000

10171 313 منحـة اإلنتـاج05

313 71منحـة اإلنتـاج000
10115 378 المنح    العائلیة13

378 15المنح العائلیة000

101515 309 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

309 515المساهمات المحمولة على المشغل000
10215 665 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

665 15أعوان یشغلون خطط وقتیة000

1023 335 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

335 3المساهمات المحمولة على المشغل000
12410 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 10المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة ببنـزرت026

000 208 3جملة النشاط :
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000 208 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 208 3جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بباجة :Aالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101676 371 األجر  األساسي  والتدرج01

371 676األجر األساسي والتدرج000

1011 457 220 المنح  الخصوصیة  القارة02

220 457 1المنح الخصوصیة القارة000
10166 178 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

178 66المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 375 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

375 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
10159 540 منحـة اإلنتـاج05

540 59منحـة اإلنتـاج000

10110 740 المنح    العائلیة13

740 10المنح العائلیة000
101410 576 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

576 410المساهمات المحمولة على المشغل000

10212 532 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

532 12األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 468 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

468 2المساهمات المحمولة على المشغل000
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1247 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 7المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة ببـاجــة028

000 704 2جملة النشاط :

000 704 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 704 2جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بجندوبة :Bالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

1011 180 979 األجر  األساسي  والتدرج01

979 180 1األجر األساسي والتدرج000
1012 777 077 المنح  الخصوصیة  القارة02

077 777 2المنح الخصوصیة القارة000

10166 097 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

097 66المنح المرتبطة بالوظیفة000
101600 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

600المنح الخصوصیة المتغیرة000

101113 992 منحـة اإلنتـاج05

992 113منحـة اإلنتـاج000
1011 500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

500 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

10121 954 المنح    العائلیة13

954 21المنحة العائلیة001
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101827 801 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

801 827المساهمات المحمولة على المشغل000
124182 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 182المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بجنـدوبـة027

000 172 5جملة النشاط :

000 172 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 172 5جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالكاف :Cالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

1011 058 608 األجر  األساسي  والتدرج01

608 058 1األجر األساسي والتدرج000

1012 538 241 المنح  الخصوصیة  القارة02

241 538 2المنح الخصوصیة القارة000
10174 860 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

860 74المنحة الوظیفیة001

101168 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

168المنح الخصوصیة المتغیرة000
10186 386 منحـة اإلنتـاج05

386 86منحـة اإلنتـاج000

1013 146 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

146 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
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10117 635 المنح    العائلیة13

635 17المنحة العائلیة001
101755 956 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

956 755المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 944 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

944 12أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102241 المنح  العائلیة06

241المنح العائلیة000
1021 815 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

815 1المساهمات المحمولة على المشغل000
1246 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 6المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالـكـاف029

000 556 4جملة النشاط :

000 556 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 556 4جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسلیانة :Dالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

1012 025 114 األجر  األساسي  والتدرج01

114 025 2األجر األساسي والتدرج000

1015 316 199 المنح  الخصوصیة  القارة02

199 316 5المنح الخصوصیة القارة000
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10190 975 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

975 90المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 200 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

200 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
101151 320 منحـة اإلنتـاج05

320 151منحـة اإلنتـاج000
10162 230 المنح    العائلیة13

230 62المنح العائلیة000
1011 487 962 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

962 487 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10231 366 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

366 31أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102328 المنح  العائلیة06

328المنح العائلیة000
1026 306 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

306 6المساهمات المحمولة على المشغل000
12420 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 20المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة  بسلـیـــانـة030

000 193 9جملة النشاط :

000 193 9جملة الوحدة العملیاتیة :

000 193 9جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالقیروان :Eالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

1011 029 533 األجر  األساسي  والتدرج01

533 029 1األجر األساسي والتدرج000

1012 430 459 المنح  الخصوصیة  القارة02

459 430 2المنح الخصوصیة القارة000
10167 498 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

498 67المنح المرتبطة بالوظیفة000

10190 140 منحـة اإلنتـاج05

140 90منحـة اإلنتـاج000
10119 720 المنح    العائلیة13

720 19المنح العائلیة000

101713 650 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

650 713المساهمات المحمولة على المشغل000
10212 830 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

830 12األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

102126 المنح  العائلیة06

126المنح العائلیة000
1023 044 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

044 3المساهمات المحمولة على المشغل000

1245 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 5المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالقیـروان031

000 372 4جملة النشاط :

000 372 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 372 4جملة البرنامج الفرعي :
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القیادة والمساندة بالقصرین :Fالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

1011 649 104 األجر  األساسي  والتدرج01

104 649 1األجر األساسي والتدرج000
1014 135 660 المنح  الخصوصیة  القارة02

660 135 4المنح الخصوصیة القارة000
10175 068 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

068 75المنح المرتبطة بالوظیفة000
101148 678 منحـة اإلنتـاج05

678 148منحـة اإلنتـاج000
1015 504 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

504 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10135 155 المنح    العائلیة13

155 35المنح العائلیة000
1011 169 831 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

831 169 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10227 458 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

458 27أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102568 المنح  العائلیة06

568المنح العائلیة000
1025 974 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

974 5المساهمات المحمولة على المشغل000
1246 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 6المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالقصـریـن032
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000 259 7جملة النشاط :

000 259 7جملة الوحدة العملیاتیة :

000 259 7جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسیدي بوزید :Gالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101815 112 األجر  األساسي  والتدرج01

112 815األجر األساسي والتدرج000

1011 983 182 المنح  الخصوصیة  القارة02

182 983 1المنح الخصوصیة القارة000
10172 996 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

996 72المنح المرتبطة بالوظیفة000

10160 721 منحـة اإلنتـاج05

721 60منحـة اإلنتـاج000
10116 784 المنح    العائلیة13

784 16المنح العائلیة000

101573 205 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

205 573المساهمات المحمولة على المشغل000
10248 519 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

519 48األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

102346 المنح  العائلیة06

346المنح العائلیة000
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10210 135 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

135 10المساهمات المحمولة على المشغل000
1244 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 4المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسیدي بوزید033

000 585 3جملة النشاط :

000 585 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 585 3جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسوسة :Hالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101568 365 األجر  األساسي  والتدرج01

365 568األجر األساسي والتدرج000

1011 331 200 المنح  الخصوصیة  القارة02

200 331 1المنح الخصوصیة القارة000
10163 282 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

282 63المنح المرتبطة بالوظیفة000

10160 030 منحـة اإلنتـاج05

030 60منحـة اإلنتـاج000
1012 400 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

400 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1018 823 المنح    العائلیة13

823 8المنح العائلیة000
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101387 900 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

900 387المساهمات المحمولة على المشغل000
12419 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 19المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بســوســـة034

000 441 2جملة النشاط :

000 441 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 441 2جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101478 339 األجر  األساسي  والتدرج01

339 478األجر األساسي والتدرج000

1011 113 839 المنح  الخصوصیة  القارة02

839 113 1المنح الخصوصیة القارة000
10153 234 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

234 53المنح المرتبطة بالوظیفة000

101600 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

600المنح الخصوصیة المتغیرة000
10147 663 منحـة اإلنتـاج05

663 47منحـة اإلنتـاج000

1017 792 المنح    العائلیة13

792 7المنح العائلیة000



603 نظـام أمـد

101331 533 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

533 331المساهمات المحمولة على المشغل000
12466 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 66المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالمنستیـر035

000 099 2جملة النشاط :

000 099 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 099 2جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمهدیة :Jالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101612 827 األجر  األساسي  والتدرج01

827 612األجر األساسي والتدرج000

1011 455 274 المنح  الخصوصیة  القارة02

274 455 1المنح الخصوصیة القارة000
10170 517 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

517 70المنح المرتبطة بالوظیفة000

10165 823 منحـة اإلنتـاج05

823 65منحـة اإلنتـاج000
10112 100 المنح    العائلیة13

100 12المنح العائلیة000

101430 459 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

459 430المساهمات المحمولة على المشغل000



604 نظـام أمـد

10228 926 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

926 28أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10231 940 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

940 31األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10212 134 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

134 12المساهمات المحمولة على المشغل000
1244 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 4المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالمهـدیـة036

000 724 2جملة النشاط :

000 724 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 724 2جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بصفاقس :Kالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101732 074 األجر  األساسي  والتدرج01

074 732األجر األساسي والتدرج000

1011 731 316 المنح  الخصوصیة  القارة02

316 731 1المنح الخصوصیة القارة000
10180 411 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

411 80المنح المرتبطة بالوظیفة000

10191 642 منحـة اإلنتـاج05

642 91منحـة اإلنتـاج000



605 نظـام أمـد

10112 291 المنح    العائلیة13

291 12المنح العائلیة000
101515 266 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

266 515المساهمات المحمولة على المشغل000
1246 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 6المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بصـفـاقس037

000 169 3جملة النشاط :

000 169 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 169 3جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقفصة :Lالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

1011 126 070 األجر  األساسي  والتدرج01

070 126 1األجر األساسي والتدرج000
1012 817 506 المنح  الخصوصیة  القارة02

506 817 2المنح الخصوصیة القارة000

10166 514 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

514 66المنح المرتبطة بالوظیفة000
101823 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

823المنح الخصوصیة المتغیرة000

10123 459 منحـة اإلنتـاج05

459 23منحـة اإلنتـاج000



606 نظـام أمـد

1012 988 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

988 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10125 940 المنح    العائلیة13

940 25المنح العائلیة000
101788 044 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

044 788المساهمات المحمولة على المشغل000
10146 656 تأجیر  العسكریین15

656 46تأجیر العسكریین000
12415 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 15المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة  بقفـصـة038

000 913 4جملة النشاط :

000 913 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 913 4جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتوزر :Mالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

1011 601 576 األجر  األساسي  والتدرج01

576 601 1األجر األساسي والتدرج000
1014 097 007 المنح  الخصوصیة  القارة02

007 097 4المنح الخصوصیة القارة000

10134 208 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

208 34المنح المرتبطة بالوظیفة000



607 نظـام أمـد

101300 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

300المنح الخصوصیة المتغیرة000
101149 400 منحـة اإلنتـاج05

400 149منحـة اإلنتـاج000
1012 460 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

460 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10150 961 المنح    العائلیة13

961 50المنح العائلیة000
1011 133 921 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

921 133 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10165 167 تأجیر  العسكریین15

167 65تأجیر العسكریین000
1245 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 5المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة  بتـــوزر039

000 140 7جملة النشاط :

000 140 7جملة الوحدة العملیاتیة :

000 140 7جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقبلي :Nالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101904 387 األجر  األساسي  والتدرج01

387 904األجر األساسي والتدرج000



608 نظـام أمـد

1012 119 444 المنح  الخصوصیة  القارة02

444 119 2المنح الخصوصیة القارة000
10176 549 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

549 76المنح المرتبطة بالوظیفة000
101388 294 منحـة اإلنتـاج05

294 388منحـة اإلنتـاج000
10121 041 المنح    العائلیة13

041 21المنح العائلیة000
101597 285 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

285 597المساهمات المحمولة على المشغل000
1247 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 7المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بقـبـلــــــي040

000 114 4جملة النشاط :

000 114 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 114 4جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقابس :Oالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

1011 022 179 األجر  األساسي  والتدرج01

179 022 1األجر األساسي والتدرج000

1012 445 507 المنح  الخصوصیة  القارة02

507 445 2المنح الخصوصیة القارة000



609 نظـام أمـد

10184 010 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

010 84المنح المرتبطة بالوظیفة000
101600 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

600المنح الخصوصیة المتغیرة000
10183 500 منحـة اإلنتـاج05

500 83منحـة اإلنتـاج000
101500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

500منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10122 808 المنح    العائلیة13

808 22المنحة العائلیة001
101717 896 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

896 717المساهمات المحمولة على المشغل000
1247 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 7المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بقـابس041

000 384 4جملة النشاط :

000 384 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 384 4جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بمدنین :Pالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101748 665 األجر  األساسي  والتدرج01

665 748األجر األساسي والتدرج000



610 نظـام أمـد

1011 851 724 المنح  الخصوصیة  القارة02

724 851 1المنح الخصوصیة القارة000
10175 131 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

131 75المنح المرتبطة بالوظیفة000
10166 926 منحـة اإلنتـاج05

926 66منحـة اإلنتـاج000
1017 060 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

060 7منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10112 860 المنح    العائلیة13

860 12المنح العائلیة000
101534 634 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

634 534المساهمات المحمولة على المشغل000
1245 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 5المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بمــــدنــین042

000 302 3جملة النشاط :

000 302 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 302 3جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتطاوین :Qالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة (تأجیر5النشاط  )

101613 015 األجر  األساسي  والتدرج01

015 613األجر األساسي والتدرج000



611 نظـام أمـد

1011 555 796 المنح  الخصوصیة  القارة02

796 555 1المنح الخصوصیة القارة000
10137 148 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

148 37المنح المرتبطة بالوظیفة000
101300 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

300المنح الخصوصیة المتغیرة000
10149 940 منحـة اإلنتـاج05

940 49منحـة اإلنتـاج000
10113 901 المنح    العائلیة13

901 13المنح العائلیة000
101441 900 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

900 441المساهمات المحمولة على المشغل000
1245 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 5المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بتــطـاویـن043

000 717 2جملة النشاط :

000 717 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 717 2جملة البرنامج الفرعي :

000 680 140جملة البرنامج :

000 300 678 جملة الموارد العامة للمیزانیة

678 300 000 الجملة العامـة :



  : مهمة الفالحة و الموارد المائیة و الصید البحري12المهمة  

2021 السنة المالیة:

612نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة1البرنـامج 

(البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزي :1البرنامج الفرعي

: وحدة التنسیق والمتابعة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

20120 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 20تكوین تأهیلي005
2015 000 المواد الكیمیاویة35

000 5المواد الكیمیاویة000
20120 000 نفقات تسییر بعض المصالح44

000 20مخبر تحلیل األغذیةالحیوانیة059

000 45جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل إعتمادات لفائدة دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى بعنوان نشاط تخطیط، تنظیم ،تأطیر، متابعة وتقییم المواسم7النشاط   
الفالحیة

2251 080 000 مؤسسات  التنمیة    الفالحیة18

000 080 1دیوان  تربیة  الماشیة  وتوفیر  المرعى064



613 نظـام أمـد

000 080 1جملة النشاط :

000 125 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

224340 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 138مكتب مراقبة وحدات االنتاج الفالحي001
000 202المخبر المركزي لتحلیل األغذیة الحیوانیة006

000 340جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

224160 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 160المركز الوطني للیقظة الصحیة الحیوانیة007

000 160جملة النشاط :

000 500جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة حمایة ومراقبة جودة المنتجات الفالحیة4الوحدة العملیاتیة 



614 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت الفالحیة6النشاط  )

201150 000 الدراسات والبحوث41

000 150الدراسات والبحوث000

20145 000 نفقات تسییر بعض المصالح44

000 45مخبر مراقبة البذور053

000 195جملة النشاط :

000 195جملة الوحدة العملیاتیة :

000 820 1جملة البرنامج الفرعي :

000 820 1جملة البرنامج :



615 نظـام أمـد

 :  الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیة2البرنـامج 

(الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة(مركزي  :1البرنامج الفرعي

: وحدة اإلشراف ودعم اإلستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

20130 000 المطبوعات14

000 30المطبوعات الرسمیة001

201130 000 إكساء األعوان23

000 130إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
201520 000 نفقات تسییر بعض المصالح44

000 520نفقات تسییر وحدات مراقبة الصید البحري054

000 680جملة النشاط :

000 680جملة الوحدة العملیاتیة :

000 680جملة البرنامج الفرعي :

000 680جملة البرنامج :



616 نظـام أمـد

 :  المیاه3البرنـامج 

(السدود واألشغال المائیة الكبرى والموارد المائیة (مركزي :2البرنامج الفرعي

: وحدة الموارد المائیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تعبئة وحمایة الموارد المائیة6النشاط 

20117 000 نفقات تسییر بعض المصالح44

000 17ورشة میكانوغرافیا057

000 17جملة النشاط :

000 17جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة السدود واألشغال المائیة الكبرى2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  صیانة التجهیزات المائیة4النشاط 

2021 193 000 المنشآت المائیة03

000 543مصاریف الصیانة001
000 650مصاریف االستغالل002

000 193 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تعبئة وحمایة الموارد المائیة6النشاط 



617 نظـام أمـد

20110 000 نفقات تسییر بعض المصالح44

000 10مخبر الجیوفیزیا056

000 10جملة النشاط :

000 203 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تعبئة وحمایة الموارد المائیة6النشاط 

224140 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 140مكتب تقویم البحوث المائیة005

000 140جملة النشاط :

000 140جملة الوحدة العملیاتیة :

000 360 1جملة البرنامج الفرعي :

000 360 1جملة البرنامج :
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 :  الغابات وتهیئة األراضي الفالحیة4البرنـامج 

(الغابات والمراعي (مركزي :1البرنامج الفرعي

: وحدة الغابات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

20180 000 التعهد والصیانة10

000 80نفقات صیانة شبكات االتصال005

201289 000 إكساء األعوان23

000 289إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
20155 000 نفقات تسییر بعض المصالح44

000 55مصاریف العنایة بالغابات051

000 424جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعهتمادات لفائدة دیوان تنمیة الغابات والمراعي بالشمال الغربي بعنوان التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة3النشاط   
والرعویة والتنوع البیولوجي

225480 000 مؤسسات  التنمیة    الفالحیة18

000 480دیوان  تنمیة  الغابات  والمراعي  بالشمال  الغربي062

000 480جملة النشاط :

000 904جملة الوحدة العملیاتیة :

000 904جملة البرنامج الفرعي :
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(تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزي :2البرنامج الفرعي

: وحدة التهیئة والمحافظة على األراضي الفالحیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

20146 000 نفقات تسییر بعض المصالح44

000 38برامج المحافظة على المیاه و أدیم األرض052
000 8المخبر الجهوي لتحلیل المیاه و أدیم األرض055

000 46جملة النشاط :

000 46جملة الوحدة العملیاتیة :

000 46جملة البرنامج الفرعي :

000 950جملة البرنامج :
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 :  التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي5البرنـامج 

(التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزي :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:      التعلیم العالي الفالحي1النشاط 

2243 810 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 560المدرسة الوطنیة للطب البیطري بسیدي ثابت011
000 460المعهد  الوطني للعلوم  الفالحیة بتونس012
000 400المدرسة العلیا للفالحة بمقرن013
000 300المدرسة العلیا لمهندسي التجهیز الریفي بمجاز الباب014
000 320معهد الغابات  والمراعي  بطبرقة015
000 460المعهد العالي للعلوم الفالحیة بشط مریم016
000 245المدرسة العلیا للصناعات الغذائیة بتونس017
000 325المدرسة العلیا للفالحة بماطر018
000 360المدرسة العلیا للفالحة بالكاف019
000 260المعهد العالي للصید البحري و تربیة األحیاء المائیة ببنزت020
000 120المعهد العالي للدراسات التحضریة فى البیولوجیا و الجیولوجیا بسكرة021

000 810 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  البحث الفالحي2النشاط 

2243 165 000 مؤسسات البحث04

000 590المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجیا البحار005
000 425المعهد الوطني للبحوث الزراعیة  بتونس061
000 420المعهد الوطني للبحوث  في الهندسة الریفیة والمیاه والغابات062
000 245معهد الزیتونة063
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000 150معهد البحوث البیطریة بتونس064
000 780مؤسسة البحث و التعلیم العالي الفالحي066
000 200المركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفالحة البیولوجیة بشط مریم067
000 150المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحیة بدقاش068
000 120المركز الجهوي للبحوث الزراعیة بسیدي بوزید069
000 85المركز الجهوي للزراعات الكبرى بباجة070

000 165 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعتمادات لفائدة معهد مناطق القاحلة بمدنین بعنوان البحث الفالحي6النشاط 

2251 030 000 مؤسسات  البحث04

000 030 1معهد  المناطق  القاحلة021

000 030 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعتمادات لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب بعنوان البحث الفالحي7النشاط 

22590 000 مؤسسات  البحث04

000 90القطب التكنولوجي بالجنوب019

000 90جملة النشاط :

000 095 8جملة الوحدة العملیاتیة :

000 095 8جملة البرنامج الفرعي :

(التكوین واإلرشاد الفالحي (مركزي :2البرنامج الفرعي



622 نظـام أمـد

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین المهني الفالحي4النشاط 

2243 038 000 مؤسسات التكوین08

000 75مركز التكوین المهني للصید البحرى بجرجیس113
000 87مركز التكوین المهني للصید البحرى بقابس114
000 85مركز التكوین المهني للصید البحرى بغار الملح115
000 88مركز التكوین المهني للصید البحرى بطبلبة116
000 167مركز التكوین  المهني للصید البحرى بالمهدیة117
000 190المعهد القطاعي للتكوین المهني الفالحي في زراعة القوارص و العنب ببوشریك118
000 160المعهد القطاعي  للتكوین المهني الفالحي في تربیةالبقر بتیبار121
000 230المركز القطاعي للتكوین المهني في المیكنة البحریة بقلیبیة بوالیة نابل122
000 105مركز التكوین المهني للصید البحري بصـفـــاقس124
000 170مركز التكوین المهني للصید البحري بطبرقة بوالیة جندوبة125
000 80المعهد الوطني للبیداغوجیا والتكوین المستمر الفالحي بسیدي ثابت126
000 47المركز القطاعي للتكوین  المهني الفالحي في األشجار المثمرة بالمناطق القاحلة ببوغرارة127
000 45المركز القطاعي للتكوین المهني الفالحي في الزراعات الكبرى ببوسالم128
000 133المركز القطاعي للتكوین المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدریة بشط مریم بوالیة سوسة130
000 73المركز القطاعي للتكوین المهني الفالحي في اآللیة الفالحیة بجقار بوالیة زغوان131
000 70المركز القطاعي للتكوین المهني الفالحي في تهیئة المناطق السقویة ببروطة بوالیة القیروان132
000 60مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع تربیة البقر بسیدي ثابت بوالیة أریانة133
000 60مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع تربیة الدواجن بسیدي ثابت بوالیة أریانة134
000 40مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع اآللیة بالقنطرة بوالیة سلیانة135
000 50مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع الغابات بالرمال بوالیة بنزرت136
000 35مركز التكوین المهني الفالحي بالوسالتیة بوالیة القیروان137
000 40مركز التكوین المهني الفالحي بسبیطلة بوالیة القصرین138
000 75مركز التكوین المهني الفالحي بحكیم الجنوبیة بوالیة جندوبة139
000 63مركز التكوین المهني الفالحي بتیبار بوالیة باجة140
000 100مركز التكوین المهني الفالحي بسیدي بوزید بوالیة سیدي بوزید141
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000 35مركز التكوین المهني الفالحي بالسواسي بوالیة المهدیة142
000 65مركز التكوین المهني الفالحي بالعالیة بوالیة بنزرت143
000 70مركز التكوین المهني الفالحي بتستور بوالیة باجة145
000 57مركز التكوین المهني الفالحي بزركین بوالیة قابس146
000 57مركز التكوین المهني الفالحي بتاكلسة بوالیة نابل147
000 28مركز التكوین المهني الفالحي بجمال بوالیة المنستیر148
000 60مركز التكوین المهني الفالحي بقفصة بوالیة قفصة149
000 86مركز التكوین المهني الفالحي بالفجا بوالیة مدنین150
000 45مركز التكوین المهني الفالحي بالقرضاب بوالیة تطاوین151
000 55مركز التكوین المهني الفالحي ببن عروس152
000 42مركز التكوین المهني الفالحي بالكاف153
000 40مركز التكوین المهني الفالحي بقبلي154
000 70مركز التكوین المهني الفالحي بمنوبة155

000 038 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

224327 000 مؤسسات التكوین08

000 327وكالة االرشاد و التكوین الفالحي111

000 327جملة النشاط :

000 365 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 365 3جملة البرنامج الفرعي :

000 460 11جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

(القیادة (مركزي :1البرنامج الفرعي

: اإلشراف والتخطیط1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلشراف والدراسات والتشریع1النشاط 

20115 000 إشتراكات بوكاالت اإلعالم17

000 15إشتراكات بوكاالت اإلعالم000

20130 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 30مصاریف اإلقامة002
20165 000 مصاریف المهمات22

000 65مصاریف المهمات000

20165 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 65مصاریف نقل األشخاص بالخارج003
20120 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 20التكوین في التصرف حسب األهداف006

000 195جملة النشاط :

000 195جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلشراف والدراسات والتشریع1النشاط 

22463 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات17
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000 63المرصد الوطني للفالحة051

000 63جملة النشاط :

000 63جملة الوحدة العملیاتیة :

000 258جملة البرنامج الفرعي :

(المساندة (مركزي  :2البرنامج الفرعي

: الشؤون المالیة واللوجستیة والتنمیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

201432 345 األكریة واألداءات البلدیة01

345 432األكریة واألداءات البلدیة000

20180 000 إستهالك الماء02

000 80استهالك الماء000
201500 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 500استهالك الكهرباء والغاز000

201254 000 اإلتصاالت04

000 160االتصاالت الهاتفیة001
000 70تراسل المعطیات002
000 24معالیم الترددات الرادیویة005

20150 000 إقتناء األثاث05

000 50تأثیث اإلدارة001

201800 000 الوقود06

000 350شراء الوقود لوسائل النقل001
000 450حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
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20125 300 نفقات البرید07

000 25المراسالت اإلداریة001
300نفقات أخرى099

20125 000 إقتناء المعدات08

000 25معدات التصرف اإلداري001
201130 000 مصاریف التأمین09

000 130تأمین وسائل النقل001
201482 000 التعهد والصیانة10

000 100اإلعتناء بالبنایات001
000 320تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 60تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
000 2تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

20140 000 مصاریف التنظیف11

000 40النفقات المباشرة للتنظیف001
201185 000 لوازم المكاتب13

000 185لوازم المكاتب000
20130 000 المطبوعات14

000 30المطبوعات الرسمیة001
2012 000 التوثیق15

000 2الوثائق المكتوبة001
20135 000 الصحف والمجالت16

000 35الصحف والمجالت000
20110 000 تعلیق ونشر اإلعالنات18

000 10نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
201182 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 110شراء اللوازم والمعدات001
000 35شراء منظومات002
000 30نفقات الصیانة003
000 7خدمات إعالمیة أخرى099

201405 740 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة20

000 40نفقات استغالل منظومة "أدب"001
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000 325نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
600 3نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
140 7نفقات استغالل منظومة أمان004
000 30استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

20120 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 20مصاریف اإلستقباالت001
2016 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 6مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
20125 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 25التكوین في اإلعالمیة004
20120 000 تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة36

000 20تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000
201155 000 مصاریف النزاعات والتعویضات38

000 5أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى001
000 150دفع الخطایا والتعویضات002

201155 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 145معالیم الجوالن001
000 10معالیم العبور002

2018 000 نفقات تسییر بعض المصالح44

000 8النفقات الخصوصیة للورشات027
2015 115 نفقات التصرف األخرى99

115 5نفقات مختلفة099

500 062 4جملة النشاط :

500 062 4جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة دعم التنمیة2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعتمادات لفائدة وكالة النهوض باالستثمارات الفالحیة بعنوان : التشجیع على االستثمار6النشاط 

2251 100 000 مؤسسات  التنمیة    الفالحیة18

000 100 1وكالة  النهوض  باإلستثمارات  الفالحیة070

000 100 1جملة النشاط :

000 100 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة التصرف في الموارد البشریة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

2012 000 إقتناء المعدات08

000 2المعدات الطبیة003

201230 000 إكساء األعوان23

000 230إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
201120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 120المنحة الیومیة للتنقل001

201266 500 تكوین ورسكلة األعوان28

000 80ملتقیات للتكوین001
500 6تربصات تكوین002
000 180التكوین المستمر003

20122 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 2نفقات التداوي001
000 20شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

20125 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

000 25تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000
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2013 500 اللجان الطبیة37

500 3اللجان الطبیة000
2018 500 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

500 8اتفاقیات مع أطباء005

500 677جملة النشاط :

500 677جملة الوحدة العملیاتیة :

000 840 5جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتونس :3البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224226 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 226المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بتونس021

000 226جملة النشاط :

000 226جملة الوحدة العملیاتیة :

000 226جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بأریانة :4البرنامج الفرعي
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: وحدة المصالح المشتركة بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224589 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 589المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بأریانة022

000 589جملة النشاط :

000 589جملة الوحدة العملیاتیة :

000 589جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة ببن عروس :5البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224400 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 400المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة ببنعروس023

000 400جملة النشاط :

000 400جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 400جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بنابل :7البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224575 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 575المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بنـابـل024

000 575جملة النشاط :

000 575جملة الوحدة العملیاتیة :

000 575جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بزغوان :8البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224559 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 559المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بزغـوان025
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000 559جملة النشاط :

000 559جملة الوحدة العملیاتیة :

000 559جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة ببنزرت :9البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224615 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 615المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة ببنـزرت026

000 615جملة النشاط :

000 615جملة الوحدة العملیاتیة :

000 615جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بباجة :Aالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بباجة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224600 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 600المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة ببـاجــة028

000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

000 600جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بجندوبة :Bالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224327 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 327المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بجنـدوبـة027

000 327جملة النشاط :

000 327جملة الوحدة العملیاتیة :

000 327جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالكاف :Cالبرنامج الفرعي
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: وحدة المصالح المشتركة بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224859 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 859المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالـكـاف029

000 859جملة النشاط :

000 859جملة الوحدة العملیاتیة :

000 859جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسلیانة :Dالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224400 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 400المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة  بسلـیـــانـة030

000 400جملة النشاط :

000 400جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 400جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالقیروان :Eالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224745 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 745المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالقیـروان031

000 745جملة النشاط :

000 745جملة الوحدة العملیاتیة :

000 745جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالقصرین :Fالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224793 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 793المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالقصـریـن032
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000 793جملة النشاط :

000 793جملة الوحدة العملیاتیة :

000 793جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسیدي بوزید :Gالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224826 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 826المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسیدي بوزید033

000 826جملة النشاط :

000 826جملة الوحدة العملیاتیة :

000 826جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسوسة :Hالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بسوسة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224430 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 430المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بســوســـة034

000 430جملة النشاط :

000 430جملة الوحدة العملیاتیة :

000 430جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224250 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 250المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالمنستیـر035

000 250جملة النشاط :

000 250جملة الوحدة العملیاتیة :

000 250جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمهدیة :Jالبرنامج الفرعي
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: وحدة المصالح المشتركة بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224585 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 585المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالمهـدیـة036

000 585جملة النشاط :

000 585جملة الوحدة العملیاتیة :

000 585جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بصفاقس :Kالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224847 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 847المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بصـفـاقس037

000 847جملة النشاط :

000 847جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 847جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقفصة :Lالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224860 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 860المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة  بقفـصـة038

000 860جملة النشاط :

000 860جملة الوحدة العملیاتیة :

000 860جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتوزر :Mالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224270 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 270المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة  بتـــوزر039
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000 270جملة النشاط :

000 270جملة الوحدة العملیاتیة :

000 270جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقبلي :Nالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224510 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 510المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بقـبـلــــــي040

000 510جملة النشاط :

000 510جملة الوحدة العملیاتیة :

000 510جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقابس :Oالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بقابس1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224532 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 532المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بقـابس041

000 532جملة النشاط :

000 532جملة الوحدة العملیاتیة :

000 532جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بمدنین :Pالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224558 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 558المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بمــــدنــین042

000 558جملة النشاط :

000 558جملة الوحدة العملیاتیة :

000 558جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتطاوین :Qالبرنامج الفرعي
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: وحدة المصالح المشتركة بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الدعم المالي واللوجستي2النشاط 

224476 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 476المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بتــطـاویـن043

000 476جملة النشاط :

000 476جملة الوحدة العملیاتیة :

000 476جملة البرنامج الفرعي :

000 930 18جملة البرنامج :

000 200 35 جملة الموارد العامة للمیزانیة

35 200 000 الجملة العامـة :



  : مهمة الفالحة و الموارد المائیة و الصید البحري12المهمة  

2021 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة1البرنـامج 

(البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزي :1البرنامج الفرعي

: وحدة التنسیق والمتابعة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تخطیط، تنظیم، تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة1النشاط 

3071 335 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 334 1المجلس الدولي لزیت الزیتون305
000 1االتحاد الدولي لحركات الزراعة البیولوجیة613

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 

8104 000 000 منحة المحروقات لقطاع الفالحة0602

000 335 5جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تشجیعات الدولة لإلستثمار في قطاع الفالحة2النشاط 

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 

81076 600 000 تشجیع الدولة لالستثمار في قطاع اإلنتاج الفالحي0606

000 600 76جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تدخالت الدولة لجبر األضرار الناجمة عن الجوائح في قطاع الفالحة3النشاط 

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 

81028 500 000  مساهمة الدولة في تمویل صندوق تعویض األضرار الفالحیة الناجمة عن الجوائح0700
الطبیعیة

000 500 28جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل إعتمادات لفائدة دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى بعنوان نشاط تخطیط، تنظیم ،تأطیر، متابعة وتقییم المواسم7النشاط   
الفالحیة

32580 000 مؤسسات  التنمیة    الفالحیة18

000 80دیوان  تربیة  الماشیة  وتوفیر  المرعى064

دیوان تربیة الماشیة و توفیر المرعى  المنشأة  : 

8012 095 000 مشاریع تحسین السالالت0300

801164 000 برنامج اإلحاطة بقطاع الحلیب0301

801274 000 تهیئة المباني وتجهیزات0303

801182 000 اإلحاطة بتربیة  الغنم والماعز  واإلبل0304

801137 000 إقتناء وسائل نقل0306

801228 000 المخطط المدیري لإلعالمَیة و المحاسبة التحلیلَیة0307

801274 000 برنامج تهجین األبقار بسالالت لحمیة0310

801820 000 الخطة الوطنیة للنهوض بقطاع األبل0316

دیوان تربیة الماشیة و توفیر المرعى  المنشأة  : 

8101 689 000 مشروع تنمیة الموارد العلفیة0300

810137 000 الخطة الوطنیة للنهوض بقطاع األبل0316

81076 000 000 دعم قطاع الحلیب0403

81015 000 000 البرنامج االستثنائي إلعادة تكوین قطیع األبقار000ج

000 080 97جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل إعتمادات لفائدة دیوان الحبوب بعنوان نشاط تخطیط، تنظیم ،تأطیر، متابعة وتقییم المواسم الفالحیة8النشاط 

دیوان الحبوب  المنشأة  : 

81018 000 000 منحة تكوین المخزون اإلحتیاطي و اإلستراتیجي من البذور0413

000 000 18جملة النشاط :

000 515 225جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

32422 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 22المركز الوطني للیقظة الصحیة الحیوانیة007
000 22جملة النشاط :

000 22جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة المصالح البیطریة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة ومراقبة الصحیة الحیوانیة5النشاط 

307277 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 277المركز الدولي لألمراض الوبائیة الحیوانیة285
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000 277جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل إعتمادات لفائدة المؤسسة الوطنیة لتحسین وتجوید الخیل بعنوان نشاط حمایة ومراقبة الصحة الحیوانیة9النشاط 

المؤسسة الوطنیة لتحسین و تجوید الخیل  المنشأة  : 

801250 000 تجهیزات0200

801350 000 تهیئة مراكز لتجوید الخیل0201

000 600جملة النشاط :

000 877جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة حمایة ومراقبة جودة المنتجات الفالحیة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت الفالحیة6النشاط  )

30660 000 منح لفائدة حمایة بذور البطاطا03

000 60منح لفائدة حمایة بذور البطاطا000

307356 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 17جمعیة تجارب البذور288
000 86المنظمة األوروبیة والمتوسطیة لحمایة النباتات293
000 180 لمكافحة الجراد9169الصندوق عدد 300
000 35اإلتحاد الدولي للمستنبطات الجدیدة302
000 10منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة306
000 10ال (F9161) الصندوق االستثماري لهیئة مكافحة الجراد الصحراوي في311
000 18منظمة وقایة النباتات للشرق األدنى313
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000 416جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

 تحویل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنیة لحمایة النباتات بعنوان نشاط الحمایة والمصادقة ومراقبة جودة النباتات (المدخالت  :A النشاط
(الفالحیة

الشركة الوطنیة لحمایات النباتات  المنشأة  : 

801600 000 تدعیم الشركة الوطنیة لحمایة النباتات 0503

000 600جملة النشاط :

000 016 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 430 227جملة البرنامج الفرعي :

000 430 227جملة البرنامج :
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 :  الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیة2البرنـامج 

(الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة(مركزي  :1البرنامج الفرعي

: وحدة اإلشراف ودعم اإلستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على الموارد البحریة والنهوض بالصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1النشاط 

307770 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 30اإلتحاد العربي لمنتجي األسماك298
000 180اللجنة الدولیة لصون التنیات بالمحیط األطلسي299
000 500الهیئة العامة لمصائد أسماك البحر األبیض المتوسط301
000 45أنفوسمك304
000 15اتفاقیة حفظ حوتیات البحر األسود و البحر األبیض المتوسط و المن307

000 770جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة المحروقات2النشاط 

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 

81064 000 000 منحة المحروقات لقطاع الصید البحري0603

8101 500 000 0606

000 500 65جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تشجیع الدولة لإلستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة وجبر األضرار3النشاط 

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 
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81010 400 000 تشجیع الدولة لالستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة0605

000 400 10جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تدعیم وكالة الموانئ وتجهیزات الصید البحري بعنوان إحداث وتوسیع وتهیئة موانئ الصید البحري7النشاط 

وكالة المواني وتجهیزات الصید البحري  المنشأة  : 

801220 000 تدعیم وكالة موانئ وتجهیزات الصید البحري0504

801540 000 جهر میناء الصید البحري بالهواریة114ج

801240 000 جهر میناء الصید البحري بطبرقة117ج

000 000 1جملة النشاط :

000 670 77جملة الوحدة العملیاتیة :

000 670 77جملة البرنامج الفرعي :

000 670 77جملة البرنامج :
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 :  المیاه3البرنـامج 

(الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه (مركزي  :1البرنامج الفرعي

: وحدة الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تشجیعات الدولة لإلستثمار في قطاع المیاه3النشاط 

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 

81028 000 000 تشجیع الدولة لالستثمار في قطاع المیاه0604

000 000 28جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه بعنوان نشاط  إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء7النشاط   
الصالح للشرب بالوسط الریفي

الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه  المنشأة  : 

8113 600 000 تزوید المراكز الریفیة بالماء الصالح للشراب بوالیة جندوبة0016

8111 000 000 3تزوید المراكز الریفیة بالماء الصالح للشراب القسط 0020

8114 000 000 تزوید بعض المراكز الریفیة بالماء الصالح للشراب0021

8111 000 000 4تزوید المراكز الریفیة بالماء الصالح للشراب ( الوكالة الفرنسیة للتنمیة المرحلة 0024  )

8118 000 000 مشروع تحسین نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بوالیة بنزرت0025

8118 000 000 مشروع تحسین نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بوالیة باجة0026

8118 000 000 محطة تحلیة میاه البحر بصفاقس0028

8114 000 000 محطة تحلیة میاه البحر بالزارات0029

811147 000 المخطط المدیري لتحسین تزوید مدینة قفصة بالماء الصالح للشراب0030

81115 688 000 المشروع الخاص لتدعیم الموارد المائیة0032

8111 500 000 مشروع تحسین مردودیة الشبكات بالوسط والجنوب التونسي0033

811250 000 مشروع مرفأتونس المالي بالحسیان مع المدینة الدولیة للمعرفة بتونس0034
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8115 000 000 تعهد وصیانة المنشآت المائیة المحالة0035

81117 900 000 برنامج مجابهة ذروة إستهالك الماء الصالح للشراب في فترة الصیف036ج

000 085 78جملة النشاط :

000 085 106جملة الوحدة العملیاتیة :

000 085 106جملة البرنامج الفرعي :

(السدود واألشغال المائیة الكبرى والموارد المائیة (مركزي :2البرنامج الفرعي

: وحدة الموارد المائیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  صیانة التجهیزات المائیة4النشاط 

307112 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 12الشبكة اإلسالمیة للتنمیة وٕادارة مصادر المیاه297
000 100مرصد الصحراء والسواحل386

000 112جملة النشاط :

000 112جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة السدود واألشغال المائیة الكبرى2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تعبئة وحمایة الموارد المائیة6النشاط 
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30710 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 10اللجنة الدولیة للسدود291
000 10جملة النشاط :

000 10جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تعبئة وحمایة الموارد المائیة6النشاط 

32418 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 18مكتب تقویم البحوث المائیة005
000 18جملة النشاط :

000 18جملة الوحدة العملیاتیة :

000 140جملة البرنامج الفرعي :

000 225 106جملة البرنامج :
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 :  الغابات وتهیئة األراضي الفالحیة4البرنـامج 

(الغابات والمراعي (مركزي :1البرنامج الفرعي

: وحدة الغابات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة والرعویة والتنوع البیولوجي1النشاط 

30170 000 تدخالت لحمایة البیئة و الطبیعة05

000 30تدخالت للعنـایة بالغابات004
000 40مصاریف المحـافظة على أجنـاس الحیوانـات099

30745 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 5االتفاقیة المتعلقة باإلتجار الدولي ألنواع النباتات والحیوانات290
000 5االتفاقیة المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات األهمیة الدولیة294
000 10المكتب الدولي للبحوث حول الطیور المائیة295
000 7االتفاقیة حول المحافظة على أنواع الحیوانات المهاجرة296
000 8المجلس العالمى للصید البرى و المحافظةعلى المصید308
310(MED WET) 000 10مبادرة المناطق الرطبة المتوسطیة

000 115جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعهتمادات لفائدة دیوان تنمیة الغابات والمراعي بالشمال الغربي بعنوان التنمیة والمحافظة على الموارد الغابیة3النشاط   
والرعویة والتنوع البیولوجي

325175 000 مؤسسات  التنمیة    الفالحیة18

000 175دیوان  تنمیة  الغابات  والمراعي  بالشمال  الغربي062

دیوان تنمیة الغابات و المراعي بالشمال الغربي  المنشأة  : 

8011 500 000 البرنامج التدعیمي لمناطق تدخل دیوان تنمیة الغابات والمراعي بالشمال الغربي0013

000 675 1جملة النشاط :
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000 790 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 790 1جملة البرنامج الفرعي :

(تهیئة  والمحافظة على ألراضي الفالحیة (مركزي :2البرنامج الفرعي

: وحدة التهیئة والمحافظة على األراضي الفالحیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المحافظة على المیاه والتربة2النشاط 

304200 000 تدخالت أخرى99

000 200تدخالت أخرى000

000 200جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعتمادات لفائدة الوكالة العقاریة الفالحیة بعنوان تهیئة األراضي الفالحیة4النشاط 

الوكالة العقاریة الفالحیة  المنشأة  : 

80150 000 تجهیزات0400

الوكالة العقاریة الفالحیة  المنشأة  : 

810950 000 عملیات  متصلة باإلصالح الزراعي0400

000 000 1جملة النشاط :

000 200 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 200 1جملة البرنامج الفرعي :

000 990 2جملة البرنامج :
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 :  التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي5البرنـامج 

(التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزي :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:      التعلیم العالي الفالحي1النشاط 

307329 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 125اللجنة الدولیة لإلستكشاف العلمي للبحر األبیض المتوسط133
000 165المركز الدولي للدراسات العلیا للفالحة لبلدان البحر األبیض الم284
000 15إتحاد مؤسسات البحوث الزراعیة في الشرق األدنى وشمال إفریقیا289
000 10أمانة المعاهد الدولیة للموارد الوراثیة الجینیة لألغذیة و الزراعات886
000 2شبكة المدن المنتجة لزیت الزیتون بالبحر األبیض المتوسط931
000 12منظمة دودة الحریر932

324327 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 22المدرسة الوطنیة للطب البیطري بسیدي ثابت011
000 60المعهد  الوطني للعلوم  الفالحیة بتونس012
000 30المدرسة العلیا للفالحة بمقرن013
000 35المدرسة العلیا لمهندسي التجهیز الریفي بمجاز الباب014
000 35معهد الغابات  والمراعي  بطبرقة015
000 50المعهد العالي للعلوم الفالحیة بشط مریم016
000 20المدرسة العلیا للصناعات الغذائیة بتونس017
000 20المدرسة العلیا للفالحة بماطر018
000 35المدرسة العلیا للفالحة بالكاف019
000 15المعهد العالي للصید البحري و تربیة األحیاء المائیة ببنزت020
000 5المعهد العالي للدراسات التحضریة فى البیولوجیا و الجیولوجیا بسكرة021

000 656جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  البحث الفالحي2النشاط 

32470 000 مؤسسات البحث04

000 4المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجیا البحار005
000 6المعهد الوطني للبحوث الزراعیة  بتونس061
000 12المعهد الوطني للبحوث  في الهندسة الریفیة والمیاه والغابات062
000 7معهد الزیتونة063
000 7معهد البحوث البیطریة بتونس064
000 27مؤسسة البحث و التعلیم العالي الفالحي066
000 2المركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفالحة البیولوجیة بشط مریم067
000 1المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحیة بدقاش068
000 3المركز الجهوي للبحوث الزراعیة بسیدي بوزید069
000 1المركز الجهوي للزراعات الكبرى بباجة070

000 70جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعتمادات لفائدة معهد مناطق القاحلة بمدنین بعنوان البحث الفالحي6النشاط 

32585 000 مؤسسات  البحث04

000 85معهد  المناطق  القاحلة021

معهد المناطق القاحلة  المنشأة  : 

804304 000 تهیئات مختلفة0001

804140 000 إقتناء وسائل نقل0004

804245 000 إقتناء تجهیزات مختلفة0005

80415 000 تثمین نتائج البحوث0006

80430 000 إقتناء معدات إعالمیة0008

804106 000 بناء مكاتب ومخابر0035

000 925جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعتمادات لفائدة القطب التكنولوجي بالجنوب بعنوان البحث الفالحي7النشاط 

القطب التكنولوجي بالجنوب  المنشأة  : 

80453 000 اقتناء وسائل نقل0039

8048 000 اقتناء معدات إعالمیة0040

80453 000 اقتناء تجهیزات مختلفة0041

80461 000 تهیئات و إصالحات مختلفة0043

000 175جملة النشاط :

000 826 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 826 1جملة البرنامج الفرعي :

(التكوین واإلرشاد الفالحي (مركزي :2البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین المهني الفالحي4النشاط 

32428 000 مؤسسات التكوین08

000 10المعهد القطاعي للتكوین المهني الفالحي في زراعة القوارص و العنب ببوشریك118
000 18المعهد القطاعي  للتكوین المهني الفالحي في تربیةالبقر بتیبار121

000 28جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلرشاد الفالحي5النشاط 

32451 000 مؤسسات التكوین08

000 51وكالة االرشاد و التكوین الفالحي111
000 51جملة النشاط :

000 79جملة الوحدة العملیاتیة :

000 79جملة البرنامج الفرعي :

000 905 1جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

(القیادة (مركزي :1البرنامج الفرعي

: اإلشراف والتخطیط1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلشراف والدراسات والتشریع1النشاط 

3071 090 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 420منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة281
000 260المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة283
000 360المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة292
000 50المركزاالقلیمى لالصالح الزراعي و التنمیة الریفیة فى الشرق األ303

000 090 1جملة النشاط :

000 090 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اإلشراف والدراسات والتشریع1النشاط 

3242 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات17

000 2المرصد الوطني للفالحة051
000 2جملة النشاط :



661 نظـام أمـد

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 092 1جملة البرنامج الفرعي :

(المساندة (مركزي  :2البرنامج الفرعي

: وحدة دعم التنمیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  دعم التنمیة4النشاط 

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 

8102 000 000 تشجیع الدولة لإلستثمار في قطاع الفالحة و الصید البحري0402

000 000 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل اعتمادات لفائدة وكالة النهوض باالستثمارات الفالحیة بعنوان : التشجیع على االستثمار6النشاط 

وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحیة  المنشأة  : 

801215 000 التجهیزات0100

وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحیة  المنشأة  : 

8101 085 000 المصاریف المتعلقة بتنمیة القطاع الفالحي وعملیات اإلشهار0100

000 300 1جملة النشاط :

000 300 3جملة الوحدة العملیاتیة :
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: وحدة التصرف في الموارد البشریة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3004 000 منح الدراسة في نطاق التكوین02

000 2المنح المسندة داخل الجمهوریة001
000 2المنح المسندة بالخارج002

3007 500 منح جرایات عمریة مختلفة05

500 7جرایات عمریة007
302120 000 منح لفائدة تعاونیات الموظفین05

000 120تعاونیات خصوصیة002
3029 883 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 823 9ودادیات األعوان001
000 60جمعیات وودادیات أخرى099

30250 000 مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالین على التقاعد10

000 50المساهمة بعنوان التنفیل001
3021 500 جوائز ومكافآت40

500 1جوائز رئاسیة001
303100 000 جوائز ومكافآت40

000 100جوائز ومكافآت000
3055 000 تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة12

000 5منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان004
000 171 10جملة النشاط :

000 171 10جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 471 13جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بأریانة :4البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

32423 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 23المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بأریانة022

000 23جملة النشاط :

000 23جملة الوحدة العملیاتیة :

000 23جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة ببن عروس :5البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3245 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 5المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة ببنعروس023
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000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 5جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بمنوبة :6البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3241 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 1المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بمنوبة044
000 1جملة النشاط :

000 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 1جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بنابل :7البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بنابل1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

324320 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 320المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بنـابـل024
000 320جملة النشاط :

000 320جملة الوحدة العملیاتیة :

000 320جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بزغوان :8البرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3241 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 1المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بزغـوان025
000 1جملة النشاط :

000 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 1جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة ببنزرت :9البرنامج الفرعي
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: وحدة المصالح المشتركة ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3241 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 1المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة ببنـزرت026
000 1جملة النشاط :

000 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 1جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالقصرین :Fالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3242 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 2المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالقصـریـن032
000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 2جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسیدي بوزید :Gالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3241 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 1المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسیدي بوزید033

000 1جملة النشاط :

000 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 1جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسوسة :Hالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

32432 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 32المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بســوســـة034
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000 32جملة النشاط :

000 32جملة الوحدة العملیاتیة :

000 32جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

324200 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 200المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالمنستیـر035
000 200جملة النشاط :

000 200جملة الوحدة العملیاتیة :

000 200جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمهدیة :Jالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3241 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 1المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالمهـدیـة036
000 1جملة النشاط :

000 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 1جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بصفاقس :Kالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

324218 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 218المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بصـفـاقس037
000 218جملة النشاط :

000 218جملة الوحدة العملیاتیة :

000 218جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتوزر :Mالبرنامج الفرعي
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: وحدة المصالح المشتركة بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3241 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 1المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة  بتـــوزر039
000 1جملة النشاط :

000 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 1جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقبلي :Nالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3244 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 4المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بقـبـلــــــي040
000 4جملة النشاط :

000 4جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 4جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقابس :Oالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3242 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 2المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بقـابس041

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 2جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بمدنین :Pالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3242 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 2المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بمــــدنــین042
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000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 2جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتطاوین :Qالبرنامج الفرعي

: وحدة المصالح المشتركة بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد البشریة3النشاط 

3243 000 مؤسسات التنمیة الفالحیة18

000 3المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بتــطـاویـن043
000 3جملة النشاط :

000 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 3جملة البرنامج الفرعي :

000 380 15جملة البرنامج :

000 600 431 جملة الموارد العامة للمیزانیة
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* * القروض الخارجیة الموظفة * * 

 :  المیاه3البرنـامج 

(الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه (مركزي  :1البرنامج الفرعي

: وحدة الهندسة الریفیة وٕاستغالل المیاه1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحویل إعتمادات لفائدة الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه بعنوان نشاط  إحداث والتصرف وٕاستغالل شبكات الماء7النشاط   
الصالح للشرب بالوسط الریفي

الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه  المنشأة  : 

811230 000 3تزوید المراكز الریفیة بالماء الصالح للشراب القسط 0020

811230 000 4تزوید المراكز الریفیة بالماء الصالح للشراب ( الوكالة الفرنسیة للتنمیة المرحلة 0024  )

8111 160 000 مشروع تحسین نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بوالیة بنزرت0025

8111 160 000 مشروع تحسین نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بوالیة باجة0026

8111 160 000 محطة تحلیة میاه البحر بصفاقس0028

811825 000 محطة تحلیة میاه البحر بالزارات0029

811150 000 مشروع تحسین مردودیة الشبكات بالوسط والجنوب التونسي0033

81185 000 مشروع مرفأتونس المالي بالحسیان مع المدینة الدولیة للمعرفة بتونس0034

000 000 5جملة النشاط :

000 000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 5جملة البرنامج الفرعي :

000 000 5جملة البرنامج :
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000 000 5 جملة القروض الخارجیة
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* * الحسابات الخاصة في الخزینة * * 

 :  اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة1البرنـامج 

(البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحیة للمنتجات الفالحیة(مركزي :1البرنامج الفرعي

: وحدة التنسیق والمتابعة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم المهنة وتعدیل السوق للمنتجات الفالحیة الغذائیة4النشاط 

10 رمز الحساب :

32522 935 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 871 5المجمع المهني المشترك للخضر001
000 497 5المجمع المهني المشترك للغالل002
000 868 1المجمع المهني المشترك للتمور003
000 716 6المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء و األلبان005
000 983 2المجمع المهني المشترك للدواجن006

10 رمز الحساب :

8102 000 000 البرنامج الوطني للنهوض بالبقولیات0013

8105 000 000 المجمع المهني المشترك للتمور0002

000 935 29جملة النشاط :

000 935 29جملة الوحدة العملیاتیة :

000 935 29جملة البرنامج الفرعي :

000 935 29جملة البرنامج :
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 :  الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیة2البرنـامج 

(الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة(مركزي  :1البرنامج الفرعي

: وحدة اإلشراف ودعم اإلستثمار في قطاع الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم المهنة وتعدیل السوق لمنتجات الصید البحري6النشاط 

10 رمز الحساب :

3259 335 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 335 9المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصید البحري004
000 335 9جملة النشاط :

000 335 9جملة الوحدة العملیاتیة :

000 335 9جملة البرنامج الفرعي :

000 335 9جملة البرنامج :
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 :  التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي5البرنـامج 

(التعلیم العالي والبحث الفالحي (مركزي :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تثمین نتائج البحث الفالحي3النشاط 

10 رمز الحساب :

3259 730 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 454 1المركز الفني للبطاطا و القناریة050
000 810 1المركز الفني للفالحة البیولوجیة052
000 754 1المركز الفني للقوارص055
000 074 2المركز الفني لتربیة األحیاء المائیة056
000 045 1المركز الفني للتمور058
000 593 1المركز الفني للزراعات المحمیة و الجیوحراریة059

000 730 9جملة النشاط :

000 730 9جملة الوحدة العملیاتیة :

000 730 9جملة البرنامج الفرعي :

000 730 9جملة البرنامج :

000 000 49 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة



678 نظـام أمـد

485 600 000 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

اإلنتاج الفالحي والجودة
والسالمة الصحیة للمنتجات

الفالحیة والغذائیة

22 800 21 1186281 5803 5801027504 958

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

545 2350025322253

545مؤسسات التنمیة الفالحیة 2350025322253

11مكتب مراقبة وحدات االنتاج الفالحي 139 11 138 1

162المخبر المركزي لتحلیل األغذیة الحیوانیة 204 162 202 2

80المركز الوطني للیقظة الصحیة الحیوانیة 202 22 80 160 20

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

22 255 21 0956281 0803 327807504 705

255 22مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 21 0956281 0803 327807504 705

800 1الشركة الوطنیة  لحمایة  النباتات 1 392 45 1 127 628 1 392
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400دیوان  تربیة  الماشیة  وتوفیر  المرعى 16 463 80 400 1 080 15 303

المؤسسة  الوطنیة  لتحسین  وتجوید
الخیل

2 505 4 400 705 1 800 4 400

186المیاه 284 6281407 0401839912 067

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

186 284 6281407 0401839912 067

186مؤسسات التنمیة الفالحیة 284 6281407 0401839912 067

713 11وكالة التنقیب عن المیاه 399 6 686 4 628

354مكتب تقویم البحوث المائیة 186 18 354 140 28

الغابات وتهیئة األراضي
الفالحیة

15 692 15 0375 3754804 44717519110 013

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

5 0002 917467 963

963 917467 0002 5مؤسسات التنمیة الفالحیة

963 4وكالة المعدات لتسویة األراضي الفالحیة 46 2 467 2 450

000 3وكالة استغالل الغابات 450 2 550

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

15 692 15 0373754801 5301751452 050
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692 15مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 15 0373754801 5301751452 050

880 1الوكالة  العقاریة  للفالحة 5 742 145 1 360 375 5 742

  دیوان  تنمیة  الغابات  والمراعي
بالشمال  الغربي

170 9 950 175 170 480 9 295

 التعلیم العالي والبحث
والتكوین واإلرشاد الفالحي

29 366 17 3453 50111 46010 51156117114 183

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

14 259 3 44317510 3409 2764769 451

280 4مؤسسات البحث 1 0453 1651 644701 644

150المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجیا البحار 599 4 150 590 5

114المعهد الوطني للبحوث الزراعیة  بتونس 646 6 114 425 215

المعهد الوطني للبحوث  في الهندسة الر
یفیة والمیاه والغابات

85 577 12 85 420 145

168معهد الزیتونة 397 7 168 245 145

750معهد البحوث البیطریة بتونس 205 7 750 150 48

7مؤسسة البحث و التعلیم العالي الفالحي 842 27 7 780 35

المركز الجهوي للبحوث في البستنة و
الفالحة البیولوجیة بشط مریم

30 332 2 30 200 130
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المركز الجهوي للبحوث في الفالحة
الواحیة بدقاش

40 198 1 40 150 47

المركز الجهوي للبحوث الزراعیة بسیدي
بوزید

50 183 3 50 120 60

250المركز الجهوي للزراعات الكبرى بباجة 301 1 250 85 215

414 5مؤسسات التعلیم العالي 1 2773 8101 8513271 851

المدرسة الوطنیة للطب البیطري بسیدي
ثابت

250 617 22 250 560 35

150المعهد  الوطني للعلوم  الفالحیة بتونس 745 60 150 460 225

250المدرسة العلیا للفالحة بمقرن 500 30 250 400 70

 المدرسة العلیا لمهندسي التجهیز الریفي
بمجاز الباب

280 570 35 280 300 235

265معهد الغابات  والمراعي  بطبرقة 430 35 265 320 75

280المعهد العالي للعلوم الفالحیة بشط مریم 775 50 280 460 265

64المدرسة العلیا للصناعات الغذائیة بتونس 331 20 64 245 66

200المدرسة العلیا للفالحة بماطر 437 20 200 325 92

27المدرسة العلیا للفالحة بالكاف 507 35 27 360 112
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المعهد العالي للصید البحري و تربیة
األحیاء المائیة ببنزت

10 307 15 10 260 32

المعهد العالي للدراسات التحضریة فى
البیولوجیا و الجیولوجیا بسكرة

75 195 5 75 120 70

565 4مؤسسات التكوین 1 1211753 3655 781795 956

16وكالة االرشاد و التكوین الفالحي 391 51 16 327 13

مركز التكوین المهني للصید البحرى بجر
جیس

20 97 20 75 22

مركز التكوین المهني للصید البحرى بقا
بس

28 105 28 87 18

مركز التكوین المهني للصید البحرى بغا
ر الملح

40 110 40 85 25

مركز التكوین المهني للصید البحرى بط
بلبة

10 99 10 88 11

مركز التكوین  المهني للصید البحرى بالم
هدیة

50 185 50 167 18

المعهد القطاعي للتكوین المهني الفالحي
في زراعة القوارص و العنب ببوشریك

239 222 10 239 190 22

المعهد القطاعي  للتكوین المهني
الفالحي في تربیةالبقر بتیبار

215 210 18 215 160 32

المركز القطاعي للتكوین المهني في
المیكنة البحریة بقلیبیة بوالیة نابل

67 250 67 230 20

مركز التكوین المهني للصید
البحري بصـفـــاقس

18 123 18 105 18



684

مركز التكوین المهني للصید
البحري بطبرقة بوالیة جندوبة

109 180 109 170 10

المعهد الوطني للبیداغوجیا والتكوین الم
ستمر الفالحي بسیدي ثابت

331 141 331 80 61

المركز القطاعي للتكوین  المهني
الفالحي في األشجار المثمرة بالمناطق

القاحلة ببوغرارة

261 75 239 47 22 28

المركز القطاعي للتكوین المهني الفالحي
في الزراعات الكبرى ببوسالم 

205 89 205 45 44

المركز القطاعي للتكوین المهني
الفالحي في زراعة النخیل بدقاش بوالیة

توزر

615 10 510 105 10

المركز القطاعي للتكوین المهني
الفالحي في زراعة الخضروات البدریة

بشط مریم بوالیة سوسة

168 181 168 133 48

المركز القطاعي للتكوین المهني
الفالحي في اآللیة الفالحیة بجقار بوالیة

زغوان

90 92 90 73 19

المركز القطاعي للتكوین المهني
الفالحي في تهیئة المناطق السقویة

ببروطة بوالیة القیروان

158 99 158 70 29

 مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع
تربیة البقر بسیدي ثابت

183 118 183 60 58

 مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع
تربیة الدواجن بسیدي ثابت

368 100 368 60 40



685
 مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع
اآللیة بالقنطرة

125 63 125 40 23

 مركز التكوین المهني الفالحي في قطاع
الغابات بالرمال بوالیة بنزرت

75 75 75 50 25

مركز التكوین المهني الفالحي بالوسالتیة
بوالیة القیروان 

190 85 190 35 50

 مركز التكوین المهني الفالحي بسبیطلة
بوالیة القصرین

122 60 122 40 20

مركز التكوین المهني الفالحي بحكیم الج
نوبیة بوالیة جندوبة

123 93 123 75 18

مركز التكوین المهني الفالحي بتیبار بوال
یة باجة

132 78 132 63 15

مركز التكوین المهني الفالحي بسیدي بو
زید

128 112 128 100 12

 مركز التكوین المهني الفالحي بالسواسي
بوالیة المهدیة

243 59 243 35 24

مركز التكوین المهني الفالحي بالعالیة بو
الیة بنزرت

135 113 135 65 48

مركز التكوین المهني الفالحي بسیدي بو
رویس بوالیة سلیانة

479 27 431 48 27

مركز التكوین المهني الفالحي بتستور بو
الیة باجة

30 82 30 70 12

مركز التكوین المهني الفالحي بزركین بو
الیة قابس

170 112 170 57 55

 مركز التكوین المهني الفالحي بتاكلسة
بوالیة نابل

134 77 134 57 20
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مركز التكوین المهني الفالحي بجمال بو
الیة المنستیر

162 43 162 28 15

مركز التكوین المهني الفالحي بقفصة بو
الیة قفصة

171 85 171 60 25

مركز التكوین المهني الفالحي بالفجا بوال
یة مدنین

85 105 85 86 19

مركز التكوین المهني الفالحي بالقرضاب
بوالیة تطاوین 

65 82 65 45 37

مركز التكوین المهني الفالحي ببن عرو
س

14 66 14 55 11

43مركز التكوین المهني الفالحي بالكاف 57 43 42 15

85مركز التكوین المهني الفالحي بقبلي 88 85 40 48

54مركز التكوین المهني الفالحي بمنوبة 126 54 70 56

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

15 107 13 9023 3261 1201 235851714 732

107 15مؤسسات  البحث 13 9021 1203708591461

542القطب التكنولوجي بالجنوب 90 452

461معهد  المناطق  القاحلة 14 565 91 85 370 1 030 13 450

271 326865804 3مؤسسات  التنمیة    الفالحیة
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271 4المعهد الوطني للزراعات الكبرى 80 865 3 326

096 25القیادة والمساندة 10 28213 99524 29081922224 512

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

14 536 82212 89523 91281923 912

74مؤسسات النهوض بالقطاعات 963121

1المرصد الوطني للفالحة 74 2 1 63 9

462 14مؤسسات التنمیة الفالحیة 81312 83223 91181723 911

10المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بتونس 229 10 226 3

800المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بأریانة 672 23 800 589 60

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة ببنعرو
س

425 425 5 425 400 20

101 5المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بنـابـل 955 320 5 101 575 60

100المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بزغـوان 567 1 100 559 7

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة ببنـزر
ت

2 328 626 1 2 328 615 10

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بجنـدو
بـة

4 324 509 4 324 327 182
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460 2المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة ببـاجــة 607 2 460 600 7

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالـكـا
ف

262 865 262 859 6

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة  بسلـیـــا
نـة

846 420 846 400 20

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالقیـروا
ن

1 155 750 1 155 745 5

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالقصـ
ریـن

395 801 2 395 793 6

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بسیدي
بوزید 

214 831 1 214 826 4

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بســوســـ
ة

857 481 32 857 430 19

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالمنس
تیـر

130 516 200 130 250 66

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بالمهـد
یـة

224 590 1 224 585 4

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بصـفـا
قس

197 1 071 218 197 847 6

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة  بقفـ
صـة

280 875 280 860 15

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة  بتـــوز
ر

330 276 1 330 270 5

333المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بقـبـلــــــي 521 4 333 510 7
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356المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بقـابس 541 2 356 532 7

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بمــــدنــ
ین

147 565 2 147 558 5

المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بتــطـاو
یـن

253 484 3 253 476 5

384 2المندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بمنوبة 285 1 2 384 284

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

10 560 9 4601 100378222600

560 10مؤسسات  التنمیة    الفالحیة 9 4601 100378222600

600وكالة  النهوض  باإلستثمارات  الفالحیة 10 560 222 378 1 100 9 460

140 93الجمـــلة العامة 638101413227 65549 8681 6751 73365 733



نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالية:

690

مهمة الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري

جدول إجمالي:  الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفالحي والصيد البحري   10 الحساب :

دينار000 000 37الموارد :

النفقات البرنـامج 

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية والغذائية 124935000

الصيد البحرى وتربية األحياء المائية 22335000

التعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد الفالحي 59730000

37 000 000 جملة الحساب
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صندوق النهوض بجودة التمور  32 الحساب :

دينار000 000 5الموارد :

النفقات البرنـامج 

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية والغذائية 15000000

5 000 000 جملة الحساب

صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري  35 الحساب :

دينار000 000 7الموارد :

النفقات البرنـامج 

الصيد البحرى وتربية األحياء المائية 27000000

7 000 000 جملة الحساب
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49 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

49 000 000 الجمـــلة العامة



جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالية:

103

مهمة الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري

الحسابات الخاصة في الخزينة

صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفالحي والصيد البحري   10 الحساب :

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية والغذائية 1 البرنـامج :

1 مركزي(البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحية للمنتجات الفالحيةالبرنـامج الفرعي : )

000 935 24وحدة التنسيق والمتابعة1 دينار الوحدة العملياتية : 

000 935 24تنظيم المهنة وتعديل السوق للمنتجات الفالحية الغذائية4 دينارالنشاط :

693
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اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

22 935 000 325SUBV.AUX E.P.NON SOUMIS AU CODE DE LA COMPTE AU TITRE D'INTERVENTION

22 935 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

5 871 000 المجمع المهني المشترك للخضر 001

5 497 000 المجمع المهني المشترك للغالل 002

1 868 000 المجمع المهني المشترك للتمور 003

6 716 000 المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء و األلبان 005

2 983 000 المجمع المهني المشترك للدواجن 006

2 000 000 التدخالت في الميدان اإلقتصادي :810

2 000 000 البرنامج الوطني للنهوض بالبقوليات 0013

2 000 000 التدخالت 020

000 935 24جملة البرنامج الفرعي

000 935 24جملة البرنامج

الصيد البحرى وتربية األحياء المائية 2 البرنـامج :
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1 مركزي(الصيد البحري وتربية األحياء المائية البرنـامج الفرعي : )

 وحدة اإلشراف ودعم اإلستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية1
األحياء المائية

2 335 000 دينار الوحدة العملياتية : 

000 335 2تنظيم المهنة وتعديل السوق لمنتجات الصيد البحري6 دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

2 335 000 325SUBV.AUX E.P.NON SOUMIS AU CODE DE LA COMPTE AU TITRE D'INTERVENTION

2 335 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

2 335 000 المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري 004

000 335 2جملة البرنامج الفرعي

000 335 2جملة البرنامج

التعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد الفالحي 5 البرنـامج :
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1 مركزي(التعليم العالي والبحث الفالحي البرنـامج الفرعي : )

000 730 9مؤسسات عمومية- وحدة عملياتية 1 دينار الوحدة العملياتية : 

000 730 9تثمين نتائج البحث الفالحي3 دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

9 730 000 325SUBV.AUX E.P.NON SOUMIS AU CODE DE LA COMPTE AU TITRE D'INTERVENTION

9 730 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

1 454 000 المركز الفني للبطاطا و القنارية 050

1 810 000 المركز الفني للفالحة البيولوجية 052

1 754 000 المركز الفني للقوارص 055

2 074 000 المركز الفني لتربية األحياء المائية 056

1 045 000 المركز الفني للتمور 058

1 593 000 المركز الفني للزراعات المحمية و الجيوحرارية 059

000 730 9جملة البرنامج الفرعي
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000 730 9جملة البرنامج

37 000 000 جملة الحساب

صندوق النهوض بجودة التمور  32 الحساب :

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية والغذائية 1 البرنـامج :

1 مركزي(البرنامج الفرعي اإلنتاج الفالحي والسالمة والجودة الصحية للمنتجات الفالحيةالبرنـامج الفرعي : )

000 000 5وحدة التنسيق والمتابعة1 دينار الوحدة العملياتية : 

000 000 5تنظيم المهنة وتعديل السوق للمنتجات الفالحية الغذائية4 دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

5 000 000 التدخالت في الميدان اإلقتصادي :810

5 000 000 المجمع المهني المشترك للتمور 0002
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000 000 5جملة البرنامج الفرعي

000 000 5جملة البرنامج

5 000 000 جملة الحساب

صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري  35 الحساب :

الصيد البحرى وتربية األحياء المائية 2 البرنـامج :

1 مركزي(الصيد البحري وتربية األحياء المائية البرنـامج الفرعي : )

 وحدة اإلشراف ودعم اإلستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية1
األحياء المائية

7 000 000 دينار الوحدة العملياتية : 

000 000 7تنظيم المهنة وتعديل السوق لمنتجات الصيد البحري6 دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

7 000 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 325
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7 000 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات  0017

7 000 000 المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري 004

000 000 7جملة البرنامج الفرعي

000 000 7جملة البرنامج

7 000 000 جملة الحساب

49 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

49 000 000 الجمـــلة العامة



تحویالت الدولة للمؤسسات العمومیة بعنوان نفقات ذات صبغة تنمویة

نظـام أمـد

إعتمادات الدفع
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المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

 اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة
والغذائیة

226 800 226 800 1

600 110تشجیعات مباشرة 110 600

600المؤسسة الوطنیة لتحسین و تجوید الخیل 600

000 97دیوان تربیة الماشیة و توفیر المرعى 97 000

000 18دیوان الحبوب 18 000

600الشركة الوطنیة لحمایات النباتات 600

دیوان األراضي الدولیة



المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

500 153الصید البحرى وتربیة األحیاء المائیة 153 500 2

500 152تشجیعات مباشرة 152 500

000 1وكالة المواني وتجهیزات الصید البحري 1 000

085 195المیاه 190 0855 000 3

000 28تشجیعات مباشرة 28 000

085 167الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه 162 0855 000

500 2الغابات وتهیئة األراضي الفالحیة 2 500 4

500 1دیوان تنمیة الغابات و المراعي بالشمال الغربي 1 500

000 1الوكالة العقاریة الفالحیة 1 000

015 1التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي 1 015 5

840معهد المناطق القاحلة 840

175القطب التكنولوجي بالجنوب 175

300 3القیادة والمساندة 3 300 9
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المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

000 2تشجیعات مباشرة 2 000

300 1وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحیة 1 300

200 582الجمـــلة العامة 5772005 000
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