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المالية األصلي. 

حول تحيين قانون المالية لسنة 2013

 لقد تم بمقتضى القانون عــدد27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 

 وفي إطار تحيين ميزانية الدولة  للسنة المذكورة تم تعديل ميزانية الوزارة  وفقا للجدول الموالي .

وحيث أن التعديل المذكور لم يتخذ صيغة قانون مالية تكميلي عند إعداد هذه المذكرة، فإن المقارنة ستتم مع قانون 

ضبط ميزانية  وزارة الـــصحة في حـدود 1450,411 م د .
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  توطئة

 11وخاصة الفصل ( 2004مثل تنقیح القانون األساسي للمیزانیة خالل سنة 

االنطالقة الفعلیة في برنامج اإلصالح العام للمیزانیة وذلك من خالل تركیز  )جدید

منظومة التصرف المبني (منظومة جدیدة للتصرف في المیزانیة حسب األھداف 

  ).على النتائج أو القدرة على األداء

رج ھذا اإلصالح في إطار وضع نظام جدید للتصرف في میزانیة الدولة ویند  

البرامج  تحسین نجاعة وفاعلیةوالذي یمكن من  مبدأ الحوكمة الرشیدةینبني على 

  . العمومیة وضمان شفافیة أھداف میزانیة الدولة

وترتكز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األھداف على جملة من   

  :المبادئ من أھمھا

 والمالیة االقتصادیةمبدأ المحافظة على التوازنات  •

 )La discipline budgétaire(في المیزانیة  االنضباطمبدأ  •

 )Transparence et Redevabilité(مبدأ الشفافیة والمساءلة  •

بأكثر ) البشریة والمادیة(كما تمكن ھذه المنظومة من توظیف اإلمكانیات 

إطار البرمجة على المدى المتوسط یتم  وضوح ونجاعة حسب برامج وأھداف في

على إثرھا تقییم النتائج الحاصلة حسب مھشرات موضوعیة لقیس األداء 

)Indicateurs de performance ( تمكن من تحدید المسھولیة والمساءلة حول

  .الموارد وتحقیق األھداف المعلنة مسبقا استعمال
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تصرف مبني "إلى  "التصرف المبني على الوسائل"ویقتضي المرور من 

وفھ " على األھداف والنتائج تترجم  برامج وبرامج فرعیةھیكلة میزانیة كل وزارة 

مسؤول السیاسات العمومیة والمھام الموكولة إلیھا ویتم بالنسبة لكل برنامج تعیین 

  .وزیر اإلشرافمن طرف  برنامج

وتحدید أولویاتھ عبر جملة من  إستراتیجیةكما یتم بالنسبة لكل برنامج ضبط   

 لالحتسابقابلة  مؤشرات قیس أداءالتي یتم تقییم درجة تحقیقھا عبر  األھداف

  ).كمیة أو نوعیة(

المرحلیة والتدرج في تركیز المنظومة الجدیدة بھدف  اعتمادولقد تم 

قبل التعمیم وذلك عبر إدراج خمس وزارات نموذجیة ضمن الدفعة  االستنتاج

زارة الفالحة، وزارة الصحة، وزارة التربیة، وزارة التعلیم العالي و(األولى 

وأربع وزارات ضمن الدفعة ) والبحث العلمي ووزارة التكوین المھني والتشغیل

ولقد شھد ). وزارة المالیة، وزارة النقل، وزارة التجھیز ووزارة الصناعة(الثانیة 

شاریع السنویة للقدرة على األداء تقدیم للم ل، أّو2011مشروع میزانیة الدولة لسنة 

لوزارات الدفعة األولى المعنیة بالتجربة للسلطة التشریعیة ملحقة بمشروع المیزانیة 

  .لنفس السنة

تقدیم لمیزانیات  2014ھذا وتقرر بالنسبة لمشروع میزانیة الدولة لسنة 

الدفعة األولى والثانیة من الوزارات النموذجیة وفق منھجیة التصرف حسب 

مشروع المیزانیة وفق المنظور البرامجي مع المشاریع السنویة للقدرة (األھداف 

أفریل  18بتاریخ  12بما یتوافق مع منشور السید رئیس الحكومة عدد ) على األداء

والمتعلق بإعداد مشروع میزانیة الدولة وإطار القدرة على األداء للسیاسات  2013

  .2014العمومیة لسنة 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 نظـام أمـد

الباب الثالث  و العشرون
وزارة الصحة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة الصحة  

. 2013 م د   سنة 1 450,411 م د   مقابل  1 512,170 في حدود  لسنة  2014

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2014 2013 2012

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

%نفقات التصرف  7,3 93,759 1 384,170 1 290,411 1 160,115

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -20,0 -32,000 128,000 160,000 132,999

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    -18,8 -28,875 125,000 153,875 94,736

%* على الموارد الخارجية الموظفة -100,0 -1,700 1,700 35,713

-32,2 -1,425% 3,000 4,425 2,550 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%512,17061,759 450,4111 293,1141 1 الجملـــــة 4,3



نظـام أمـد

1 384 170 000

128 000 000
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الباب الثالث  و العشرون

وزارة الصحة

التوزيع حسب األجزاء

2014  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2014

 بحساب الدينار

000 170 512 1 الجملـــــة
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متأتية من المداخيل  م د 622,877موارد أخرى تقدر بـ الميزانية  اعتماداتى ـوتضاف إل

ي ـالصندوق الوطنمساهمة الذاتية للمؤسسات الصحية العمومية بمختلف أنواعها بما في ذلك 

الغة ـوان فوترة الخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوريه والبـرض بعنـللتأمين على الم

   .م د 431

مقابل د  م 2.135,047ما قدره  2014لسنة  والتنمية ذلك تبلغ جملة نفقات التصرفـوب      

  .% 5,2م د تمثل نسبة  105,687 ، أي بزيادة قدرها2013سنة  م د 2.029,360
  

 :م د  من  622,877البالغة وتتأتى الموارد المشار إليها و  
  

  ق م  

2013  

 )م د(

  تقديرات

2014  

 )م د(

  الفارق

  

 )م د(

نسبة 

  التطور

 )%(  

 

  ـ  الموارد الذاتية للمؤسسات

فوترة الخدمات لغير  التذاكر التعديلية،(

 6,0 10,928 191,877 180,949 ...)        المضمونين االجتماعيين

  لصندوق المساهمة المباشرة ـ 

في نفقات تصرف   التأمين على المرض

 8,3 33,000 431,000 398,000 )فوترة الخدمات (المؤسسات اإلستشفائية 

 7,6 43,928 622,877 578,949 :الجملة                      
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  صحةــــوزارة ال
  البرامـــــجة حسب ــــالمیزانی

  

  

  

ة تن    درج ض    من الدفع    ة األول    ى م    ن    وزارة الص    حأن باعتب    ار 

ة المعنی      ة بتركی      ز منظوم      ة التص      رف  ف      ي   ی      ال      وزارات النموذج

المیزانی   ة حس   ب األھ   داف، وبغای   ة تحس   ین نجاع   ة وفاعلی   ة التص   رف       

ھیكل   ة میزانی   ة  العم   ومي وض   مان ش   فافیة أھ   داف میزانی   ة الدول   ة، ت   ّم     

ال     وزارة وف     ق أرب     ع ب     رامج عملیاتی     ة تت     رجم السیاس     ات العمومی     ة   

  :والمھام الموكولة إلیھا وبرنامج مساندة وفقا لما یلي 

  

 اسیةـصحیة األسـرعایة الـــال:  1برنامج عدد ـال §

 صحیة االستشفائیةـات الـخدمــال:  2برنامج عدد ـال §

 جامعیةـات االستشفائیة الـبحث والخدمـال:  3برنامج عدد ـال §

 مساندةـقیادة و الـال:  9برنامج عدد ـال §

  
ولقد تّم بالنسبة لكل برنامج ضبط جملة من البرامج الفرعیة كما 

 :یبینھ الجدول التالي
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  الباب الثالث و العشرون

  

 

 مھمة الصحة

 البرامج

        برنامج القیادة
 و المساندة

  برنامج البحث
الخدمات و

 ستشفائیة الجامعیةاإل

برنامج الخدمات 
 الصحیة االستشفائیة

برنامج الرعایة 
 الصحیة األساسیة

 البرامج الفرعیة

 اإلعالمیةمركز 
لوزارة الصحة 

 العمومیة

المؤسسات العمومیة 
 للصحة

المستشفیات 
 الجھویة

مجامع الصحة 
 األساسیة

المركزیة   اإلدارات
 و الجھویة للصحة

الدیوان الوطني  المستشفیات المحلیة المراكز المختصة
لألسرة و العمران 

 البشري
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(بحساب الدینار)

النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ

8            17 987 000 238 229 000 220 242 000 2-         - 627 000 25 886 000 26 513 000 10       18 614 000 212 343 000 193 729 000 الرعایة الصحیة األساسیة

9            16 446 000 205 235 000 188 789 000 2-         - 432 000 25 181 000 25 613 000 10       16 878 000 180 054 000 163 176 000 مجامع الصحة األساسیة

5            1 541 000 32 994 000 31 453 000 22-       - 195 000  705 000  900 000 6         1 736 000 32 289 000 30 553 000 الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري

8            44 123 000 590 895 000 546 772 000 39-       -24 690 000 38 479 000 63 169 000 14       68 813 000 552 416 000 483 603 000 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة

10          26 463 000 297 328 000 270 865 000 32-       -10 564 000 22 849 000 33 413 000 16       37 027 000 274 479 000 237 452 000 المستشفیات الجھویة

6            17 660 000 293 567 000 275 907 000 47-       -14 126 000 15 630 000 29 756 000 13       31 786 000 277 937 000 246 151 000 المستشفیات المحلیة

3            14 058 000 549 835 000 535 777 000 6-         -2 450 000 36 325 000 38 775 000 3         16 508 000 513 510 000 497 002 000 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة

2            9 394 000 501 864 000 492 470 000 1-         - 460 000 31 740 000 32 200 000 2         9 854 000 470 124 000 460 270 000 المؤسسات العمومیة للصحة

11          4 664 000 47 971 000 43 307 000 30-       -1 990 000 4 585 000 6 575 000 18       6 654 000 43 386 000 36 732 000 المراكز المختصة

10-          -14 409 000 133 211 000 147 620 000 13-       -4 233 000 27 310 000 31 543 000 9-         -10 176 000 105 901 000 116 077 000 القیادة والمساندة

15           755 000 5 865 000 5 110 000 -       0 000  200 000  200 000 15        755 000 5 665 000 4 910 000 مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة

11-          -15 164 000 127 346 000 142 510 000 14-       -4 233 000 27 110 000 31 343 000 10-       -10 931 000 100 236 000 111 167 000 اإلدارات المركزیة والجھویة للصحة

4          61 759 000 1 512 170 000 1 450 411 000 20-      -32 000 000 128 000 000 160 000 000 7        93 759 000 1 384 170 000 1 290 411 000 الجملة العامة = 

الباب 23 : وزارة الصحة

نفقات المیزانیة لسنة : 2014 حسب منھجیة التصرف حسب األھداف

التوزیع حسب البرامج وطبیعة النفقة

البرنامج و البرنامج الفرعي
تقدیرات 2014ق م 2013تقدیرات 2014ق م 2013تقدیرات 2014ق م 2013

المجموع

الفارق

نفقات التصرف

الفارق

نفقات التنمیة

الفارق



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2014

2014

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة الصحة
اإلدارة المركزية: الصحة 

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2013

المجموع
تقديرات
النسبة2014 المبلغ

الفـارق ق م
2013

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2014 2013

ق م

9

000 886 00025 513 26الرعاية الصحية األساسية  212 343 000 193 729 00018 614 000-627 00017 987 000 220 242 000238 229 000 10-27

000 181 00025 613 00025 054 000180 176 163مجامع الصحة األساسية  16 878 000-432 00016 446 000 205 235 000 188 789 000 10-29

000 000705 000900 289 00032 553 30الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري 1 736 000-195 0001 541 000 32 994 000 31 453 000 6-225

000 479 00038 169 63الخدمات الصحية اإلستشفائية  552 416 000 483 603 00068 813 000-24 690 00044 123 000 546 772 000590 895 000 14-395

000 849 00022 413 00033 479 000274 452 237المستشفيات الجهوية  37 027 000-10 564 00026 463 000 297 328 000 270 865 000 16-3210

000 630 00015 756 00029 937 000277 151 246المستشفيات المحلية 31 786 000-14 126 00017 660 000 293 567 000 275 907 000 13-476

000 675 00020 325 20البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية  513 510 000 497 002 00016 508 000350 00016 858 000 517 327 000534 185 000 322

000 790 00016 500 00014 124 000470 270 460المؤسسات العمومية للصحة 9 854 0002 290 00012 144 000 486 914 000 474 770 000 2163

000 885 0003 825 0005 386 00043 732 36المراكز المختصة  6 654 000-1 940 0004 714 000 47 271 000 42 557 000 18-3311

000 410 00025 043 30القيادة و المساندة  105 901 000 116 077 000-10 176 000-4 633 000-14 809 000 146 120 000131 311 000 -9-151

000 000200 000200 665 0005 910 4مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية 755 000755 000 5 865 000 5 110 000 1515

000 210 00025 843 00029 236 000100 167 111اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة  -10 931 000-4 633 000-15 564 000 125 446 000 141 010 000 -10-16-11

1 290 411 0001 384 170 000140 050 000110 450 000 000 159 00064 600 29-000 759 93الجملـة العـامة : 1 430 461 0001 494 620 000 -21 74



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2014

2014

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة الصحة
المؤسسات اإلستشفائية: الصحة 

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2013

المجموع
تقديرات
النسبة2014 المبلغ

الفـارق ق م
2013

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2014 2013

ق م

10

000 650 00015 450 00018 800 2-000 650 00015 450 18البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية -15

000 950 00014 750 2-000 950 00014 700 17المؤسسات العمومية للصحة 17 700 000 -16

000 000700 50-000 000700 750المراكز المختصة 750 000 -7

000 900 0001 500 0001 000400 900 0001 500 1القيادة و المساندة 27

000 900 0001 000400 900 0001 500 1اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة 1 500 000 27

19 950 00017 550 000 000 550 00017 950 00019 400 2-الجملـة العـامة : -12



11 
 

  صحةــــوزارة ال

  ؤشرات قیس األداء ـلة ألھداف وموصـح
   برامجـسب الـح

  

  

الوطنی   ة ل   وزارة الص   حة وتكریس   ا لمب   دأ    اإلس   تراتیجیةف   ي نط   اق تنفی   ذ  

المسؤولیة ف ي تنفی ذ السیاس ات العمومی ة ت ّم ض بط جمل ة م ن األھ داف الت ي تت رجم            

  .لكل برنامج في إطار مھمة وزارة الصحة اإلستراتیجیةاألولویات 

  

رات المؤّش  تقی  یم نجاع  ة وأداء ھ  ذه الب  رامج ت  م ض  بط جمل  ة م  ن         وبغای  ة
ق ة ب التوازي   حّقلقیس درجة تحقی ق األھ داف المعلن ة وتقی یم النت ائج المُ      الموضوعیة

  .اإلعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج استعمالمع 

  

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

المش روع الس نوي   ض من  ) ، األھداف ومؤشرات قیس األداءاإلستراتیجیة(برنامج 
  .الملحق بھذا التقریر صحةــلوزارة ال األداءللقدرة على 

  

ألھ  داف ومؤش  رات ق  یس وی  تم م  ن خ  الل الج  داول الالحق  ة تق  دیم حوص  لة  
 .الخاصة ببرامج وزارة الصحة األداء
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  وزارة الـــصحة

  ة األساسیةیالــرعایة الـصح:  1 بـرنامج

  األھداف ومؤّشرات قیس األداء

  

 2012  وحدةـال  رمؤشـال  هدفـال
  إنجازات

2013 
  تقديرات

2014 
  تقديرات

  : 1الھدف 
  

المحافظ         ة عل         ى  
المكاس  ب ف  ي مج  ال   
القض           اء عل           ى  
األمراض المستھدفة 

  بالتلقیح ودعمھا

  

نس         بة التغطی         ة بالجرع         ة  
األول  ى م  ن لق  اح الحص  بة ل  دى     

 24 - 12األطف      ال ف      ي س      ّن  
  .على الصعید الوطني شھرا

  

األطف        ال  
س     ّن ف     ي 

12- 24  

96 %  97 %  97 %  

  : 2الھدف 
  

تدعیم التكفل 
  باألمراض المزمنة

  
  

نس       بة المرض       ى الم       زمنین   
ال   ذین ت   ّم اكتش   افھم ف   ي ط    ور     

  .المضاعفات

  

  

المرضى 
  المزمنین

13%  12%   11%   

  : 3الھدف 

النھ       وض بص        حة  
  األم والطفل 

نس     بة التغطی     ة    :1.3المؤش     ر  
بخم   س عی   ادات لمراقب   ة الحم   ل 

زنام  ة الوطنّی  ة وف  ي   وحس  ب الر
  المؤسسات الوطنّیة

  
  

60 %  

  

63 %  

  

65 %  

نس     بة المراك     ز  : 2.3المؤش     ر 
 إس  تراتیجیةالص  حیة الت  ي تطب  ق  

العنای     ة المندمج     ة لص     حة األم  
  .والطفل

المراك        ز 
  الصحّیة

  

30 %  

  

50 %  

  

60 %  

  : 4الھدف 

الكب د  التھ اب  مكافحة 
الفیروس     ي وت     وفیر  
الع   الج للح   االت ذات  

  الخطورة

  

نس       بة المرض       ى المنتفع       ین   
   .بالعالج

  

  

  مرضىــال

  

  

  

- 

 
 

- 

  

  

25%  
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  وزارة الـــصحة

  صحیة االستشفائیة ـخدمات الــال:  2 رنامجبـ

  ؤّشرات قیس األداءـداف ومـاألھ

 2012  وحدةـال  مؤشرـال  ھدفالـ
  إنجازات

2013 
  تقديرات

2014 
  تقديرات

  : 1الھدف 
  

الرف  ع م  ن ج  ودة   
الخ                       دمات 
االستش              فائیة 
المحلی                          ة 

  .والجھویة

ر   ش ؤ م ل ة : 1.1ا ب س ن
ت  س ر ي أ ت ل ا ت  ا ی ف ش ت س م ل ا

ة د و ج ل ي ل ت ا ذ ل م ا ی ی ق ت ل   .ا
ت ا ی ف ش ت س م ل   30 % 10 % -  ا

ر  ش              ؤ م ل نس             بة  :2.1ا
المستشفیات التي أرس ت قی اس   
مس       توى رض       ا المرض       ى  

 .المقیمین 

ت ا ی ف ش ت س م ل   30 % 10 %  -  ا

  : 2الھدف 
  

تقری                             ب 
الخ                       دمات 
االستش              فائیة 
المتخصص   ة ف   ي  
الجھ              ات ذات 

  .األولویة

ر  ش              ؤ م ل ة :1.2ا ب س              ن
ة   ی ئ ا ف ش            ت س ال م ا ا س           ق أل ا

ة ص     ت خ م ل ي   ا ف     ة  ر ف و ت     م ل ا
ت  ا ذ ت  ا ص                       ا ص ت خ ال ا

ة ی و ل و أل   .ا

م ا س ق أل  % 85 % 80  75 %  ا

ر  ش            ؤ م ل س           : 2.2ا ة ن ب
ة   ی ئ ا ف ش           ت س ال م ا ا س           ق أل ا
ي  ف                     ة  ص                     ت خ م ل ا
ت  ا ذ ت  ا ص                      ا ص ت خ ال ا
ى    ل  ع ر  ف و ت  ي ت ت ل ة ا ی و ل و أل ا

ص ا ص ت خ ء ا ا ب ط ة أ ث ال   .ث

م ا س ق أل  % 85 % 80  75 %  ا

  : 3الھدف 
  

نجاع     ة  تط     ویر  
الخ                      دمات 
االستش             فائیة 
المحلی                         ة 

  .والجھویة

ر  ش ؤ م ل ة :1.3ا ر س أل ة ا ب س ن
ة  ی ب ط ل ا ة  ف ص و ل ا ب ة  ع ف ت ن م ل ا

ة ی م و ی ل ة ا ی م س ال   ا
ة ر س أل  % 25 % 10  -  ا

ر  ش           ؤ م ل ل  :2.3ا د ع           م
ة م ا ق إل ة ا د   .م

م و ی ل  5.6 5.8  6.1 ا

ر  ش            ؤ م ل ة  :3.3ا ب س            ن
ة ر س أل ل ا ا غ ش   .إ

ة ر س أل  70 % 68 % % 65 ا
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  وزارة الـــصحة

  الـبحث و الخدمات االستشفائیة الـجامعیة:  3 رنامجبـ

  ؤّشرات قیس األداءـداف ومـاألھ

  

 2012  وحدةـال  مؤشرـال  ھدفـال
  إنجازات

2013 
  تقديرات

2014 
  تقديرات

  : 1الھدف 
  

تط           ویر ب           دائل  
اإلقام                                    ة 

  .االستشفائیة

ر   ش       ؤ م ل ة : 1.1ا ب س       ن
ة   ا ر ج            م ل ل ا ا م            ع أل ا

ل  ئ ا د م ب     ا س     ق أ ةب م     ا ق إل  ا
ة ی ئ ا ف ش ت س ال   .ا

ل  ا م ع أل ا
ة ا ر ج م ل   ا

% 58 % 60 % 60  

ر  ش          ؤ م ل ع         دد  :2.1ا
ھیاك    ل أو وح    دات ب    دائل   

 .اإلقامة اإلستشفائیة

ل ك ا ی ھ ل   19  17  16  ا

  : 2الھدف 
  

تنمی            ة الط            ب  
متط                                    ور 

  .االختصاص

ر   ش         ؤ م ل ة  :1.2ا ب س         ن
ع  ر ت ز ا ی       ل م ع ر  و ط       ت

ء ا ض ع أل   .ا

ت  ا ی ل م ع
ع  ر ز

ء ا ض ع أل   ا

50  55  58  

ر  ش        ؤ م ل س       : 2.2ا ة ن ب
ب   ط ط        ا ش        ر ن و ط        ت

ي ل خ د ت ل ب ا ل ق ل   .ا

ب  ط ط  ا ش ن
ب  ل ق ل ا
ي ل خ د ت ل   ا

% 20 % 25 % 30 

  : 3الھدف 
  

تط          ویر البح          ث 
العلم     ي و تحس     ین 

  .مردودیتھ

ر   ش          ؤ م ل د :1.3ا د  ع         
ةا م د ق م ل ع ا ی ر ا ش م   ل

ع ی ر ا ش م ل   28  25  -  ا

ر  ش        ؤ م ل ة :2.3ا ب س         ن
ع   ی ر ا ش         م ل ةا ز ج          ن م ل  ا

ا ی و ن   .س
ع ی ر ا ش م ل  35 % 30 %  - ا
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  وزارة الـــصحة

  الـــقیادة و الـــمساندة:  9 رنامجبــ

  یس األداءـؤّشرات قـــداف ومـــاألھ

  

 2012  وحدةـال  مؤشرـال  ھدفالـ
  إنجازات

2013 
  تقديرات

2014 
  تقديرات

  : 1الھدف 
  

تطویر النظام المعلوماتي 
  .الصحي

ر  ش ؤ م ل عدد :1.1ا
ات التي یتوفر ــــالمؤسس

  .فیھا ملف طبي موحد
  2  1  - مؤسساتـال

ر  ش      ؤ م ل نس     بة  :2.1ا
مج          امع الص          حة  
األساس    یة المس    تعملة  

             لمنظوم                                   ة
e-pharmacie 

   %33   -  -  مجامعـال

  : 2الھدف 
  

تحقی     ق الت     وازن عل     ى  
مس  توى توزی  ع الم  وارد   

  .البشریة

  
  

ة تغطیة ـــــــــــــنسب

  .الشغورات

%  % 12.9 13.7 %  19 %  

  : 3الھدف 
  

اس            تقاللیة  ت            دعیم 
التص             رف الم             الي 

  .للمؤسسات

  

  

نس    بة إعتم    ادات التنمی    ة 

  .)تعھدا( المحالة

% 8.7 %  13.5 %  18 %  

  : 4الھدف 
  

الرف       ع م       ن جاھزی       ة  
 تجھی      زاتوالالمع      دات 

  .األساسیة

 20 % 30 %  - %  نسبة تجدید األسطول
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  العنوان األول
  نفقات التصرف

  تقديم إجمالي
  : ضبطت نفقات التصرف لوزارة الصحة كما يلي 

 م د  1.384,170 2014 لسنـةاالعتمادات المقترحــة  -
 م د 1.290,411    2013 ة ـسن المرسمة في  االعتمادات -

 م د 93,759 أي بزيادة قدرها
    % 7,3 تمثل نسبة

  :على النحو التالي   2014رحة لسنة وتتوزع االعتمادات  المقت

 
  إنجازات
2012  

 )م د(

  ق م 
2013  

 )م د(

  تقديرات
2014  

 )م د(

  الفارق
  

 )م د(

نسبة 
  التطور

)%( 

 7,3 86,538 1.279,991  1.193,453  1.022,254  التأجير العمومي - 

 7,0 79,884 1.227,000  1.147,116   970,875  المرسمة بميزانية الوزارة*  

 14,4 6,654 52,991 46,337 51,379  المؤسسات اتالمرسمة بميزاني*  

 7,4 6,837  99,255   92,418  134,213  وسائل المصالح - 

  -5,0 -0,440 8,360  8,800  42,523  المرسمة بميزانية الوزارة*  

  8,7 7,277 90,895 83,618 91,690 المؤسسات اتالمرسمة بميزاني * 

  8,5  0,384 4,924  4,540  3,648  ميالتدخل العمو -  

 8,1 0,340  4,550  4,210 3,458  المرسمة بميزانية الوزارة*  

  13,3  0,044 0,374 0,330 0,190 المؤسسات اتالمرسمة بميزاني * 

 7,3  93,759  1.384,170 1.160,1151.290,411   : ةـــجملال

 6,9  79,784 1.239,910 1.160,126 1.016,856 المرسمة بميزانية الوزارة * 
 اتالمرسمة بميزاني * 

 10,7 13,975 144,260 130,285 143,259 المؤسسات
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م د  431,0م د، منها   622,877وباعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية والبالغة  

تبلغ جملة  وان الفوترة،ـأمين على المرض بعنـأتية من مساهمة الصندوق الوطني للتـمت

سنة   م د 1.869,360مقابل  2014 م د سنة 2.007,047رف وزارة الصحة ـنفقات تص

  .  %7,3م د يمثل نسبة  137,687مسجلة تطورا  بـ  2013

م د  144,260م د على مبلغ قدره  1.384,170 ويشتمل االعتماد المقترح والبالغ

لوزارة الصحة وتخصص  بعنوان المنح التي تصرف لفائدة مختلف المؤسسات العمومية التابعة

  :  هذه المنح لـ

v           م د     52,991:      نفقات التأجير  

v  م د  90,895:      نفقات وسائل المصالح 

v           م د  0,374:      نفقات التدخل 
 

مع اإلشارة إلى أن المؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات الجهوية تتحمل أجور 

حساب مواردها الذاتية، باستثناء مستشفى الرازي بمنوبة، باعتبار العملة المباشرين بها على 

  . بمجانية العالج وتكفل الدولة بالتغطية الصحية للمعوقين نتفعيندد المرضى المـأهمية ع

تقدر  10311ددهم ـالبالغ عأجير هؤالء العملة ـإن كلفة تـف ،2014ة ـوبالنسبة لسن

   .ين بمستشفى الرازي بمنوبةالعامل احتسابدون  وذلك، م د 103,5 بـ

 :كاآلتي بين الهياكل الصحية ويوزعون 

 
  

  العملة ددـع
 

  الكلفة
 )م د(

 64,7 6662 المؤسسات العمومية للصحةـ 

 38,8 3981 المستشفيات الجهوية         ـ 

  103,5 10643  :المجموع
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عامال  289ددهم البالغ عوة ـوتبلغ كلفة العملة المباشريـن بمستشفـى الرازي بمنوب

  .وتحمل على منحة الميزانيــة، م د 2,2
  

  :              م د  كاآلتي  144,260وتوزع هذه المنح البالغة   

 

   

  53,205 : المستشفيات المحلية -
 

 م د

 م د       36,128 : مجامع الصحة األساسية -

 د م 2,800 : المستشفيات العامة                             -

 م د 1,880 : المدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة -

 م د 0,855 : المعاهد العليا لعلوم التمريض                        -

 م د         0,850 : المراكز المختصة                              -

 م د 0,492 : مدارس علوم التمريض                        -

 م د 0,110 :                        لتكوين المختصةمؤسسات ا -

 م د 32,289 : الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري -

  مركز اإلعالمية لوزارة الصحة  -

  مستشفى الرازي بمنوبة -

: 5,665  

2,200 

  م د

 م د

 م د 3,288 : ديوان المياه المعدنية            -

 م د 2,100 :ط                            جبل الوسالصحي بمركب ال -

 م د 1,548 :الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات            -

 م د 0,850 :            الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي -

  

  

  

  

  

  

  



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2014 نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة  -1

وزارة الصحة 23  الباب:
19

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 013
تقديرات
2014

الفارق

013 2النسبة المبلغ

م.ق

2014
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

%%%%
000 00044 000334 000290 527 0004 745 00039 218 00035 043 00014 264 000172 221 158الرعاية الصحية األساسية 1 913151937290002123430001861400010

000 577 0004 645 00034 068 00030 301 00012 409 000145 108 133مجامع الصحة األساسية 1 9151631760001800540001687800010

000 00044 000334 000290 50-000 100 0005 150 0005 742 0001 855 00026 113 25الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري2 7-115305530003228900017360006

000 671 0003 713 00044 042 00041 142 00065 703 000507 561 442الخدمات الصحية اإلستشفائية 2 1594836030005524160006881300014

000162374520002744790003702700016 027 00037 479 000274 452 237المستشفيات الجهوية 1

000 671 0003 713 00044 042 00041 115 00028 224 000233 109 205المستشفيات المحلية2 1492461510002779370003178600013

000 00040 00040 533 1-000 630 0003 163 0005 041 00018 840 000509 799 491البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية 3 4-30497002000513510000165080003

000246027000047012400098540002 854 0009 124 000470 270 460المؤسسات العمومية للصحة1
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 013
تقديرات
2014

الفارق

013 2النسبة المبلغ

م.ق

2014
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

%%%%

000 00040 00040 533 1-000 630 0003 163 0005 187 0008 716 00039 529 31المراكز المختصة 2 26-303673200043386000665400018

000 000340 550 0004 210 0004 000172 167 00011 995 00010 688 10-000 184 00090 872 100القيادة و المساندة 9 -1128116077000105901000-10176000-9

000 00050 000500 000450 000705 165 0005 460 4مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية1 16114910000566500075500015

000 000340 550 0004 210 0004 000122 667 00010 545 00010 393 11-000 019 00085 412 96اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة 2 -1218111167000100236000-10931000-10

000 384  الجملة 4 924 000 4 540 000 6 837 000 99 255 000 92 418 000 86 538 000 1 279 991 0001 193 453 00077812904110001384170000937590007
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  : التأجير العمومينفقات ا  ـ 

سنة م د  1.193,453م د مقابـل  1.279,991بـ  2014حددت نفقات التأجيـر لسنـة 

  .% 7,3  م د تمثل نسبة 86,538 أي بزيادة قدرها  2013

  :و توزع هذه النفقات بين 
 

 
  ق م 
2013  

 )م د(

  تقديرات
2014  

 )م د(

  الفارق
 

  )م د(

  النسبة
  

)%( 
 7,0 79,884 1.227,000 1.147,116 ـ المصالح المركزية والجهوية

 14,4 6,654 52,991 46,337 للوزارةـ المؤسسات التابعة 

 7,3 86,538 1.279,991 1.193,453  :المجموع 

  

، مـوارد  يالتأجير العموموتضاف إلى منحة ميزانية الدولة المخصصة لتمويل نفقات   

ة نفقات التـأجير مـا   ـغ جملـم د، و بذلك تبل  140,875ذاتية للمؤسسات مقدرة بـ 

ـ 2013م د سنة  1.326,716قابل م 2014م د سنة  1.420,866 قدره زيادة ـ، أي ب

   .% 7,1م د تمثل نسبة  94,150 اـقدره

  

 على باالعتماد 2014سنة بعنوان  لنفقات التأجير العمومي المقترحة الزيادةوقد تم ضبط 

  : اإلجراءات التالية
  

 م د      46,1 :   2013تعديل كلفة انتدابات سنة  -
 م د 20,7 :   2013 تعديل كلفة ترقيات سنة  -
 م د      7,0 : 2014انتدابات  -
  م د      20,3 : تعديالت حسب الحاجة -
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بما في ذلك  ،2014إلى موفى سنة  عونا 79227م فيه غ عدد األعوان المرخصـيبلسو

  :يـليموزعين كما  عونا سيتم انتدابهم 1900

  

  

  2014انتدابات سنة   

  1854  اإلدارة المركزية -

  46  المؤسسات -

  1900  :المجموع
  

  

 2014ارة أن العدد الجملي لألعوان المتوقع إحالتهم على التقاعد في سنة ـوتجدر اإلش
   :يليعونا موزعين كما  1855سيبلغ 

  
  

  2014تقاعد سنة   

  1796  اإلدارة المركزية -

  59  المؤسسات -

  1855  :المجموع
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  :التاليالنحو  فيهم علىويوزع األعوان المرخص 

  

  66209 : أعوان الوزارة و الهياكل التابعة لها -1
 

 12 : ديوانلأعضاء ا -

 9256 : والصيدلي السلك الطبي -

 4983  :     المقيمون والمتربصون الداخليون  -
  40350  :  السلك شبه الطبي -
 5355  :  األعوان اإلداريون والفنيون -
  6253  :  العملة -

 
  

  أعوان المؤسسات -2
  
:  

  
13018 

 1490  :  أعوان الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري -
 196 :  أعوان مركز اإلعالمية لوزارة الصحة  -
 78 :  أعوان الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات -
  94  :  أعوان ديوان المياه المعدنية -
  220  :  المركب الصحي بجبل الوسطأعوان  -
  أعوان الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي -
 )                  على منحة الميزانية ( عملة مستشفى الرازي  -

:  
:  

8  
289  

  

  )على الموارد الذاتية( عملة المؤسسات العمومية للصحة -
  )على الموارد الذاتية( المستشفيات الجهوية عملة -
  

:  
:  

 

6662  
3981  

 

  عونا 79227  :  المجموع
 
  

 :النحو التالي على م د 193,866والبالغة  الصحية للمؤسسات عتمادات المخولةوتوزع اإل

على الموارد   

العامة 

  للميزانية

على الموارد 

  الذاتية

  

  الجملة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة  -

  المحاسبة العمومية

11,935  59,825  71,760  

الخاضعة لمجلة  لمؤسسات العمومية غيرا -

  المحاسبة العمومية

41,056  81,050  122,106  

  193,866  140,875  52,991  :المجموع
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لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة  المرسمةتوزع إعتمادات التأجير 

 :م د كما يلي 41,056الممولة من ميزانية الدولة والبالغة  العمومية

  

  بمنوبة مستشفى الرازي – 1

  :م د موزعة بين  2,2بلغ المنحة المقترح ترسيمها لفائدة هذه المؤسسة ت

  م د 2,1:   تأجير العملة                          •
 م د 0,1:   منح االستمرار والساعات اإلضافية  •

 

  . عامال 289ويبلغ عدد العملة العاملين بالمستشفى 
  

  رة والعمران البشريالدیوان الوطني لألس – 2
  

  

  .م د 26,855لفائدة الديوان    2014 سنــة  ترسيمها تبلغ االعتمادات المقترح

  عونا باعتبار  1490  : 2014ويبلغ عدد األعوان المباشرين إلى موفى سنة 

  أ د 150باعتماد قدره  خطة 35انتداب و ) عونا  56( اإلحاالت على التقاعد 

   :كاآلتي موزعة 

 فني سامي خطة 15 §
  خطط عامل 8 §
   ممرض خطط 5 §
 خطط متصرف 4 §
 خطة طبيب اختصاصي 1 §
 خطة محلل 1 §
 خطة مساعد للصحة 1 §

  
  

  

  :مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة – 3

  .م د 5,165لفــائدة المركز  2014سنة  المقترح ترسيمهاالتأجير عتماداتإتبلغ        

   .2014ى سنة ونا إلى موفـع 196غ عدد األعوان المرخص فيهم ـويبل  
   
  :للمنتجات  والبیئیة الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة –4
  

  .م د 1,548لفائدة الوكالــة  2014سنة  المقترح ترسيمهاالتأجير اعتماداتتبلغ        

  .2014ة ــوفى سنـا إلى مـعون 78ص فيهم ـوان المرخـدد األعـيبلغ عو
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  :دیوان المیاه المعدنیة  – 5
م د  2,788 وانـلفائدة الدي 2014سنة  أجير المقترح ترسيمهاـادات التعتمإتبلغ   

باعتبار االحاالت على  2014عونا إلى موفى سنة  94ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم 

  :خطط  3وانتداب ) أعوان 3(التقاعد 

  
  :المركب الصحي بجبل الوسط  – 6

م د  2,100 المركب الصحيلفائدة  2014سنة  تبلغ إعتمادات التـأجير المقترح ترسيمها  

.               م د على الموارد الذاتيــة للمؤسسـة 0,900على موارد الميزانيــة إضـافة إلى 

  .2014عونا إلى موفى سنة  220ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم 

  

  :الھیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي – 7
إحداث الهيئة  2012سبتمبر  6المؤرخ في  2012لسنة  1709تم بموجب األمر عدد   

  .الوطنية لإلعتماد في المجال الصحي

  .م د 0,400الهيئة الوطنية لفائدة  2014سنة  تبلغ إعتمادات التـأجير المقترح ترسيمها
 

 وذلك باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات م د 1.420,866البالغة  وتتوزع اعتمادات التأجير العمومي

  :مج على النحو التاليحسب البرا

  الرعاية الصحية األساسية :1البرنامج 

 م د       172,264:                      2014 سنة  ناعتمادات التأجير بعنوا  -

 عونا          9534:         2014إلى موفى سنة  عدد األعوان المرخص فيهم -

 عونا            438 :           2014عدد االنتدابات المرخص فيها بعنوان سنة  -

  عونا            307:               2014عدد اإلحاالت على التقاعد بعنوان سنة  -

  الخدمات الصحية اإلستشفائية :2البرنامج 

  م د       564,103:                        2014سنة  ناعتمادات التأجير بعنوا -

 عونا         32483:        2014إلى موفى سنة  عدد األعوان المرخص فيهم  -

 عونا            765:            2014عدد االنتدابات المرخص فيها بعنوان سنة  -

 عونا            852:               2014عدد اإلحاالت على التقاعد بعنوان سنة  -
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  البحث والخدمات اإلستشفائية :3البرنامج 

 م د        594,315:                      2014سنة  ناعتمادات التأجير بعنوا -

 عونا         32261:      2014إلى موفى سنة  عدد األعوان المرخص فيهم  -

 عونا             596:          2014عدد االنتدابات المرخص فيها بعنوان سنة  -

  عونا             529:             2014بعنوان سنة  عدد اإلحاالت على التقاعد -

  القيادة والمساندة :9مج البرنا

  م د           90,184:                     2014سنة  نبعنوا اعتمادات التأجير -

 عونا            4949:     2014إلى موفى سنة  عدد األعوان المرخص فيهم  -

 عونا               101:         2014عدد االنتدابات المرخص فيها بعنوان سنة  -

  عونا              167:            2014بعنوان سنة  على التقاعدعدد اإلحاالت  -

  .عونا 8500سيشمل  2014وتجدر اإلشارة إلى أن العدد الجملي للترقيات لسنة 
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II –  المصالح وسائلنفقات :  
  م د 92,418ابل ـم د مق  99,255 تخصيص مبلغ   2014رح بالنسبة لسنة ـيقت

  .% 7,4م د تمثل نسبة  6,837، أي بزيادة قدرها 2013سنة       

  :التاليعلى النحو  2014عتمادات سنة إوتوزع 

  ق م 

2013  

 )م د(

  تقديرات

2014  

  )م د(

 الفارق

  

  )م د(

  النسبة

)%( 

  -5,0 -0,440  8,360  8,800 ـ المصالح المركزية والجهوية

  8,7  7,277 90,895 83,618 ـ المؤسسات التابعة للوزارة

 7,4  6,837 99,255 92,418  :مجموعال
     

  

ة لتمويل نفقات ـات المخصصـة للمؤسسـوتجدر اإلشارة إلى أنه باعتبار الموارد الذاتي  

الح ما قدره ـمصوسائـل الغ نفقات ـستبل، م د 482,002وسائل والمقدرة بـ ـال

 ادرهـق بزيادة، أي 2013ة ـم د سن 538,104ابل ــمق 2014م د سنة  581,257

، علما وأن المداخيل الذاتية المتأتية من فوترة الخدمات % 8,0م د تمثل نسبة  43,153

إلى  2013ة ـم د سن 398,0ن ـالصحية المسداة للمضمونين االجتماعيين ستتطور م

  . % 8,3م د  تمثل نسبة   33,0، أي بزيادة قدرها 2014م د سنة  431,0

م د  572,897ياكل الصحية العمومية والبالغة وتوزع اإلعتمادات المخولة للمؤسسات واله

                                 :كما يلي 

  )بحساب م د(                                                                                
ة ـمنح  

  الميزانية
  واردـالم
  الذاتية 

  

  

  الجملة

  256,860  172,475  84,385  المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
  

  316,037  309,527  6,510  المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

  572,897  482,002  90,895 :الجملة
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حسب البرامج  م د وذلك باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 581,257الجملية البالغة  وتتوزع النفقات

  :على النحو التالي

  م د         47,875:                                   حية األساسيةالرعاية الص :1البرنامج 

 م د  39,745على ميزانية الدولة           -

  م د   8,130على الموارد الذاتية           -

  م د          191,753:                               الخدمات الصحية اإلستشفائية :2البرنامج 

 م د  44,713ة          على ميزانية الدول -

  م د 147,040على الموارد الذاتية           -

  م د          329,162:                               البحث والخدمات اإلستشفائية :3البرنامج 

 م د    3,630على ميزانية الدولة           -

  م د 325,532على الموارد الذاتية           -

  م د           12,467:                                           والمساندة القيادة :9البرنامج 

 م د 11,167على ميزانية الدولة           -

  م د  1,300على الموارد الذاتية           -
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III تدخل العموميالنفقات ـ:  
م د  4,540بل اـم د مق 4,924اد جملي قدره  ـترسيم اعتم 2014ة ـة لسنـيقترح بالنسب

  .% 8,5تمثل نسبة  م د 0,384 اقدره بزيادة، أي  2013سنة 
   :على النحو التالي  2014عتمادات سنة اوتوزع 

  ق م 
2013  

  )م د(

  تقديرات
2014  

 )م د(

 الفارق
  

  )م د(

  النسبة
  

 )%( 

 8,1  0,340 4,550 4,210 ـ المصالح المركزية والجهوية

 13,3 0,044  0,374  0,330 ـ المؤسسات التابعة للوزارة

 8,5  0,384 4,924 4,540  :المجموع
  

   :بينويتوزع االعتماد المقترح 
  

  ق م  
2012  

  )م د(

  تقديرات
2013  

 )م د(

  الفارق
 

  )م د(
   0,040  0,200  0,160  الجرايات العمرية -
  -  1,500  1,500  مصاريف عالج المرضى بالخارج -
  0,191  0,715  0,524  منح لجمعيات اجتماعية وعلمية ورياضية -
  0,085  0,935  0,850  نفقات الحج -
  -  0,530  0,530  التنفيل وتعديل الجرايات -
  0,024  0,620  0,596  المساهمة في المنظمات الدولية -
  -  0,050  0,050  التبادل العلمي والتقني مع الخارج -
  0,044  0,374  0,330  منح لمؤسسات عمومية غير إدارية -

  0,384  4,924  4,540  : الجملة
  

  :وتتوزع هذه النفقات حسب البرامج على النحو التالي

  م د          0,334:                                  الرعاية الصحية األساسية :1البرنامج 

  م د                     -:                              الخدمات الصحية اإلستشفائية :2البرنامج 

  م د           0,040:                              البحث والخدمات اإلستشفائية :3ج البرنام

  م د           4,550:                                          القيادة والمساندة :9البرنامج 
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  العنوان األول
  العشرونو الثالثالباب 

  وزارة  الصحة  
   معطيات عامة حول 

                                                                                                                              2014مشروع ميزانية سنة 
  

 المعطيات
  ق م

2013  
 )م د(

  تقديرات
2014  

 )م د(

  الفارق
  

 )م د(

  نسبة
  التطور

)%( 

I- التذكير باعتمادات العنوان األول       
  
 

  
   

  7,3  86.538                             1.279.991                             1.193.453          نفقات التأجير العمومي -
  7,4  6.837  99.255  92.418          ت وسائل المصالحنفقا -
   8,5  0,384  4.924  4.540          نفقات التدخل العمومي -

  7,3  93.759  1.384.170  1.290.411  =الجملــة
نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات 

 3,9 8.821  232.300  223.479 العمومية اإلدارية
سسات نفقات على الموارد الذاتية للمؤ

 9,8 35.107 390.577 355.470  العمومية غير اإلدارية
 10,0 34.050 374.000 339.950  المؤسسات العمومية للصحة* 
 6,8 1.057 16.577  15.520   أخرىمؤسسات  *

 7,6                                                43.928  622.877 578.949  :جملة النفقات على الموارد الذاتية
 7,3 137.687 2.007.047 1.869.360 : وع العامجممال                      

II – الوسائل البشرية المتوفرة   

 والهياكل التابعة لها أعوان الوزارة •
        

  -                                                   -  12  12  أعضاء الديوان -
ــلك اإلداري - ــيو الســــ  الفنــــ

  -  236  5682  5446  والبيداغوجي

  -  293   9044  8751  والصيدلي السلك الطبي -
  -  -37  40235  40272  السلك شبه الطبي -
  -   338  6253  5915  العملة -
  -  25  4983  4958  مقيمون ومتربصون داخليون -

    )-1154(  )1854(  )3008(  االنتدابات -

    )288(  )1796(  )1508(  اإلحاالت على التقاعد -

  1,3  855  66209  65354  =الجملــة
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  ق م المعطيات
2013  

 )م د(

  تقديرات
2014  

 )م د(

  الفارق
  
 

  نسبة
  التطور

)%( 
 2,5 315 13018 12703  أعوان المؤسسات  •

  -  -27  1490  1517  الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري -

  -  -2  196  198  المية لوزارة الصحة العموميةمركز اإلع -
الوكالة الوطنية للرقابـة الصـحية والبيئيـة     -

  -  4  78  74  للمنتجات

  -  -  94  94  ديوان المياه المعدنية  -

  -  -  220  220  المركب الصحي بجبل الوسط-

    8  8  -  الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي-
ة والمستشـفيات  عملة المؤسسات العمومية للصح -

    332  10932  10600  الجهوية

  )-26( )46( )72(  االنتدابات_ 

  )17( )59( )42(  اإلحاالت على التقاعد_ 

  1,5  1170  79227  78057 : وع العامجممال                      
III – هياكل التدخل          

      24  24  اإلدارات الجهوية للصحة العمومية -

v 1  720  208  اإلدارية المؤسسات العمومية-    
      9  9  مؤسسات التعليم العالي -

      3  3  المختصة التكوين مؤسسات -

    -1  13  14  مدارس علوم التمريض -
المؤسسات الصحية التابعة لـإلدارات   -

      182  182  الجهوية للصحة العمومية
      )33(  )33(  مستشفيات جهوية* 

      )109(  )109(  مستشفيات محلية* 
      )27(  )27( ع الصحة األساسيةمجام* 
      )3(  )3( مستشفيات عامة* 
      )10(  )10(  مراكز مختصة* 
v   ــر ــة غي ــات العمومي المؤسس

 اإلدارية 
72  82  1    

      1  1  مؤسسات البحث* 

    1  6  5  عمومية غير إداريةمؤسسات * 

      21  21  المؤسسات العمومية للصحة* 
ــل المختصــة  – ــز الصــحة (الهياك مراك

    15  6421  2131 )يةاألساس
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  وان الثاينـالعن
 نفقات التنمية

 
  : التالية  األساسية على المحاورقوم السياسة الصحية ت

مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية الموجهة نحو دعم منظومة الطب الوقائي بما يضمن  •

مزيد التصدي لألمراض السارية والمزمنة والتركيز على النهوض بالسلوكيات 

 .وعلى تعزيز دور الفرد في الوقاية من األمراضوالعادات وأنماط العيش الصحية 

تعزيز الجهود الرامية لمجابهة ومتابعة الحالة الوبائية العالمية والترصد والحيطة ضد  •

 .األمراض الجديدة والمستجدة بما يدعم األمن الصحي للبالد

مواصلة تدعيم البنية األساسية الصحية عبر بناء وتهيئة أقسام استشفائية جديدة  •

ختلف المؤسسات الصحية وبعث المراكز الوسيطة ومراكز الصحة األساسية على بم

والشروع في  ،المحلي لتقريب الخدمات الصحية من المواطنينو الجهوي المستوى

 .المؤسسات الصحية عدد منإنجاز الدراسات األولية لبناء 

في المجال الصحي العتماد الخدمات والهياكل  لالعتمادانطالق نشاط الهيئة الوطنية  •

 .الصحية العمومية والخاصة

مراجعة الخارطة الصحية بهدف الحد من التفاوت بين المناطق والجهات في مجال  •

توفير الخدمات الصحية وتدارك النقص الذي تشكو منه المؤسسات الصحية في طب 

 . االختصاص

ت الطبية وخاصة الحديثة منها وذات الجودة دعم الهياكل الصحية بالمعدات والتجهيزا •

 .العالية وإحكام توزيعها بين المؤسسات بما يضمن تغطيتها ألغلب مناطق البالد
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  : 2014تقديرات نفقات التنمية لسنة     
  

 2014 لفائدة وزارة الصحة بعنوان سنةة ـدفع المقترحـال اعتماداتغ ـتبل  

مثل ي م د - 32,0 درهـق نقصب، أي 2013سنة  م د 160,000 ابلـمقم د  128,000

  . %-20,0نسبة 

  :على النحو التالي  عتماداتوتتوزع هذه اال

 

  إنجازات

2012  

 )م د(

  مق 

2013  

 )م د(

  تقديرات

2014  

 )م د(

  الفارق

 )م د( 

نسبة 

  التطور

 )%( 

 -6,19  -575,30 000,125 575,155 130,449            االستثمارات المباشرةـ 

 -18,8  -28,875 125,000 153,875 94,736  على الموارد العامة للميزانية* 

 -100,0  -1,700 - 1,700 35,713            موارد قروض خارجية موظفةعلى * 

 -2,32 -425,1 000,3 425,4 2,550 التمويل العموميـ 

 -32,2 -1,425 3,000 4,425 2,550    على الموارد العامة للميزانية* 

 -20,0 - 32,000 128,000 160,000 132,999 =الجملة                       
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  :ويستوجب هذا المستوى من الدفوعات ترسيم االعتمادات التالية 

  م د   222,305  ـ  قانون البرامج

  م د  219,100  االستثمارات المباشرة*  

  م د  3,205  التمويل العمومي*  

  م د  225,355  التعهدـ  اعتمادات 

  م د  222,150  االستثمارات المباشرة* 

  م د  3,205  التمويل العمومي*  
  

 :المشاريع التي هي بصدد اإلنجاز والمشاريع الجديدة كما يلي بين االعتماداتوتتوزع هذه 

  بحساب المليون دينار      

قانون  بيان المشاريع
 البرامج

 الدفع اعتمادات التعهد اعتمادات
على الموارد 

العامة  
 للميزانية

على موارد 
قروض 
خارجية 
 موظفة

  الجملة
على الموارد 

العامة  
 للميزانية

موارد على 
قروض 
خارجية 
 موظفة

  الجملة

I - االستثمارات المباشرة :  

 88,875 - 88,875            39,900 -            39,900 34,600 مشاريع بصدد االنجاز   -

 36,125 - 36,125 182,250 - 182,250 184,500 مشاريع جديدة           -

 I =  219,100 222,150 - 222,150 125,000 - 125,000الجملة 

II – التمويل العمومي  

  0,125           -  0,125     -    -     -    - مشاريع بصدد االنجاز         -

      2,875           -      2,875      3,205  -      3,205      3,205  مشاريع جديدة        -

    II =  3,205    3,205    -  3,205    3,000    -           3,000الجملة 

 128,000 - 128,000 225,355 - 225,355  222,305 =الجملـة العامة 

    
  

المعتمد  وفق التقسيم البرامجي  2014ويتم تقسيم نفقات التنمية لوزارة الصحة بالنسبة لسنة 

  : كما تبينه الجداول الالحقة 

  
  



( إعتمادات الدفع )2014نفقات التنمية لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة الجزء:

وزارة الصحة الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

35نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2013

تقديرات

2014

تقديرات ق م
201320142014 2013

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20132014

1 الرعاية الصحية األساسية : البرنامج

1 432-613 43225-181 61325 25:البرنامج الفرعي 25 181 2-2-مجامع الصحة األساسية 

2 195-195900-900705:البرنامج الفرعي 705 22-الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري

613900705 125جملة البرنامج 25 181-432-19526 51325 886-627 -2-2

2 الخدمات الصحية اإلستشفائية : البرنامج

1 300:البرنامج الفرعي 33 11322 849-10 264-30033 413-10 564 22 849 32-100-31-المستشفيات الجهوية 

2 126 14-756 12629 14-630 75615 29:البرنامج الفرعي 15 630 47-47-المستشفيات المحلية

869300 262جملة البرنامج 38 479-24 390-30063 16938 479-24 690 -39-100-39

3 البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية : البرنامج

1 600:البرنامج الفرعي 13 90016 7902 890-60014 5002 290 16 790 10016-21المؤسسات العمومية للصحة

2 940 1-825 8405 1-485 3251 1003-400 5002 2:البرنامج الفرعي 3 885 33-4-المراكز المختصة 

485600 3251 4003 316جملة البرنامج 19 1902 790-1 840-60020 32520 675350 17-1002

9 القيادة و المساندة : البرنامج

1 200200200200:البرنامج الفرعي مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية
2 800:البرنامج الفرعي 29 04324 600-4 443610610-80029 843-4 633 25 210 16-100-15-اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة 

043200810800 929جملة البرنامج 24 600-4 443610-80030 04325 410-4 633 -15-100-15

600 29-450 050110 700140 1-700 4251 1-000 4253 4754 26-450 925107 133الجملة العامة -20-32-100-21



( إعتمادات الدفع )2014نفقات التنمية لسنة
المؤسسات اإلستشفائية: الصحة الجزء:

وزارة الصحة الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

36نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2013

تقديرات

2014

تقديرات ق م
201320142014 2013

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20132014

3 البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية: البرنامج

1 750 2-700 75017 2-950 70014 17:البرنامج الفرعي 14 950 16-16-المؤسسات العمومية للصحة

2 50-50750-750700:البرنامج الفرعي 700 7-7-المراكز المختصة

800 2-650 45015 80018 2-650 45015 318جملة البرنامج -15-15

9 القيادة و المساندة: البرنامج

2 500400 9004001 5001 1:البرنامج الفرعي 1 900 2727اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة

900400 5001 9004001 5001 91جملة البرنامج 2727

400 2-550 95017 40019 2-550 95017 19الجملة العامة -12-12
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م د النجاز مختلف المشاريع  128,0رصد اعتمادات دفع تقدر بــ  2014تم سنة   

  .المبوبة حسب برامج وبرامج فرعية تبعا العتماد منهجية التصرف حسب األهداف

 : برنامج الرعاية الصحية األساسية  -1

 د م 40,815 لبرنامج الرعاية الصحية األساسية 2014رسمة سنة متقدر االعتمادات ال

  : دفعا موزعة حسب البرامج الفرعية كما يلي م د  25,886وإعتمادات برامج وتعهد 

  )بحساب م د (

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد  البرامج الفرعية

  25,181  40,110  مجامع الصحة األساسية

  0,705  0,705  الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري

  25,886  40,815  الجملة

 

  : وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في ما يلي 

م د  24,710تعهد تقدر بحوالي برامج وترسيم اعتمادات  2014تم سنة :  الطب الوقائي •

عديد لتوقي من م د إلنجاز مختلف البرامج الوطنية ل 18,411واعتمادات دفع في حدود 

التالقيح للفئـات الشـبابية المصـابة    عبر توفير األمصال وإجراء ومجابهتها األمراض 

والمستهدفة وخاصة في الوسط المدرسي والجامعي وتدعيم برامج الوقاية من األمـراض  

 ...المزمنة كالسكري وضغط الدم والسرطان

م د  6,3تعهد قدرها برامج و ترسيم اعتمادات 2014تم سنة :  مجامع الصحة األساسية •

للصـحة   امركـز  22للشروع في بناء وإعادة بنـاء  م د  0,5واعتمادات دفع في حدود 

وتهذيب وصـيانة  ) م د دفع  0,3م د تعهد و 4,5( األساسية بمختلف واليات الجمهوية 

 )م د دفع 0,2م د تعهد و 1,8(مركز  12وتهيئة حوالي 

مراكز وسيطة بكل من النخيالت بأريانة ووادي الليل وحي الرياض بسوسة  3كما سيتم بناء 

  .م د دفعا 0,250م د تعهدا و 2,3ت تقدر بباعتمادا

تـم ترسـيم    :تجهيز مراكز الصحة األساسية والمراكز الوسيطة ومراكز تصفية الدم  •

م د لتجهيز هـذه   0,8م د واعتمادات دفع في حدود  4,0تعهد قدرها برامج و اعتمادات

 .المراكز والوحدات الصحية
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تقدر اإلعتمادات المرسـمة بعنـوان سـنة     :الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري  •

على النحـو  والمشاريع بين البرامج  م د تعهدا ودفعا توزع 0,705لفائدة الديوان  2014

 : التالي 

 م د  0,320      المراكز الجهوية تجهيز وتهيئة  -

 م د 0,150      طبية  ومعدات تجهيزات -

 م د 0,080      المخطط المديري لإلعالمية  -

 م د 0,080      بناء وتهيئة فضاءات الشباب بالجهات  -

 م د 0,070      البحوث والدراسات  -

 م د 0,005      تجهيز المطبعة  -

 
 : الخدمات الصحية اإلستشفائية برنامج   -2

 لبرنامج الخدمات الصحية اإلستشفائية 2014سنة رسمة متقدر االعتمادات ال

م د دفعا موزعة حسب  38,479م د تعهدا و 82,170إعتمادات برامج و 77,670

  : البرامج الفرعية كما يلي 

  )بحساب م د (

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد  البرامج الفرعية

  22,849  63,160  المستشفيات الجهوية

  15,630  19,010  مستشفيات المحليةال

  38,479  82,170  الجملة

 

 : وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في ما يلي 

مستشفيات جهوية بكل من مكثـر   6إلحداث وذلك  الشروع في انجاز الدراسات األولية •

وتطوير  وحفوز وسبيبة وتالة وجلمة والدهماني وتعويض المستشفى الجهوي بخير الدين

 باعتمـادات تعهـد   "ب"ين صنف جهوي يينإلى مستشفومارث بالجم  ينالمحلي يينالمستشف

 .م د 0,900 في حدودم د ودفع  5,9قدرها  جملية

التكلفة الجمليـة   لترتفعم د  4,8المستشفى الجهوي بقابس بــ الترفيع في كلفة صيانة  •

 .م د 10,0 م د إلى 5,2من لعمليات الصيانة والتهيئة بالمستشفى 
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م د  7,2تخصيص اعتمادات تعهد قدرها لهذا الغرض تم :  تجهيز المستشفيات الجهوية •

قضـيب لفائـدة    16آالت مفـراس ذات   4م د اعتمادات دفع منهـا اقتنـاء    5,089و

برامج  م د 3,2(المستشفيات الجهويـة بكل من بن عروس وأريانة وسليانة وبن قردان 

وتجهيز أقسام أمراض القلب والعيون والعظام بالمستشفى الجهوي ) م د دفع 0,1تعهد وو

 )م د دفع 0,1م د تعهد و 1,5(بسيدي بوزيد 

وحدات لتصفية الدم بكل من حي التضامن والـدهماني وسـجنان    5 إنجازالشروع في  •

  .م د  3,0بكلفة قدرها  والسيجومي والمظيلة

وتهيئة توسعة المستشـفى   لتعويض المستشفى المحلي بمطماطةإنجاز الدراسات األولية  •

المحلي بمنزل بوزيان وسيدي بو علي والمستشفى المحلي بالصخيرة وتجديد المستشـفى  

 .المحلي بسوق األحد بقبلي

تعهـد  برامج و تم لهذا الغرض ترسيم اعتمادات:  الصحيةوالهياكل تجهيز المستشفيات  •

 .ادفع م د 3,150و م د 23,2قدرها 

 
 :  الجامعية اإلستشفائيةالخدمات و البحث برنامج  -3

لبرنامج البحث والخدمات اإلستشفائية الجامعية  2014سنة رسمة متقدر االعتمادات ال

م د دفعا موزعة حسب  36,325م د تعهدا و73,160م د إعتمادات برامج و 72,860

  : البرامج الفرعية كما يلي 

  )بحساب م د (

  عاعتمادات الدف  اعتمادات التعهد  البرامج الفرعية

  31,740  70,820  المؤسسات العمومية للصحة

  4,585  2,340  المراكز المختصة

  36,325  73,160  الجملة

 

 : وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في ما يلي 

مركز وطني لمعالجة األمراض السرطانية إلحداث  الشروع في انجاز الدراسات األولية •

 .م د 0,300م د ودفع في حدود  3,0باعتمادات تعهد قدرها  بإقليم تونس
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لبناء مستشفى جامعي بالقيروان باعتمـادات تعهـد    الشروع في انجاز الدراسات األولية •

 .م د 0,300م د ودفع في حدود  3,0قدرها 
 

م د إلـى   1,1ببن عروس من توسعة مركز اإلصابات والحروق البليغة  الزيادة في كلفة •

 .م د 3,6
 

آالت للتصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة عدد من المؤسسات الجامعية ومعجل  3اقتنـاء   •

قضيب لفائدة المستشفى الجـامعي   16خطي لفائدة معهد صالح عزيز وآلة مفراس ذات 

 .م د 0,450م د ودفع قدرها  8,8باعتمادات تعهد جملية قدرها  فطومة بورقيبة بالمنستير
 

تم تخصيص إعتمادات بـرامج وتعهد قـدرها  :  مية للصـحة المستشفيات العموتجهيز  •

 .م د دفعا 2,0م د  20,0
 

بالمستشفيات الجامعية شارل نيكول والحبيب بورقيبة بصفاقس تجديد وتدعيم التجهيزات  •

 .م د 0,6م د ودفع قدرها  6,0عتمادات تعهد قدرها اوالهادي شاكر بصفاقس ب

 

 تقدر اإلعتمادات المرسمة بعنـوان : الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات  •

 .ص للدراساتتخصتعهد ودفع بعنوان برامج وم د  0,075لفائدة الوكالة  2014سنة 
  

 2014 سـنة  بعنـوان المرسمة البرامج والتعهد  إعتماداتتقدر : ديوان المياه المعدنية  •

توزع بين البرامج والمشاريع على النحـو   ،م د دفعا 1,410وم د  1,615لفائدة الديوان 

 : التالي 

 
 اعتمادات الدفع              اعتمادات التعهد                                  

 م د  0,825      م د 0,825   المياه المعدنيةتنمية قطاع  -

 م د 0,475      م د 0,680   دراسات وبحوث           -

 م د 0,060      م د 0,060    تجهيزات ومعدات        -

 م د 0,050      م د 0,050          تجهيزات إعالمية  -
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 : القيادة والمساندة برنامج   -9

م د بعنوان  30,960 لبرنامج القيادة والمساندة 2014سنة رسمة متقدر االعتمادات ال

م د دفع موزعة حسب البرامج الفرعية كما  27,310م د تعهد و 29,210قانون البرامج و

  : يلي 

  )بحساب م د (

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد  البرامج الفرعية

  0,200  0,200  العمومية مركز اإلعالمية لوزارة الصحة

  27,110  29,010  اإلدارات المركزية والجهوية للصحة

  27,310  29,210  الجملة

 

 : وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في ما يلي

م د قــانون البـرامج    3,0 بعنوان اقتناء أراضي وعمارات في حدود اعتمادات ترسيم •

لشراء أراضي صالحة لبناء مؤسسات وهياكل صحية  م د دفعا 0,400م د تعهدا و 3,1و

 .جديدة

م د ودفع في حـدود   10,0ا ـتعهد قدرهترسيم اعتمادات : عمليات التهيئة والتهـذيب   •

 .م د للقيام بعمليات تعهد وصيانة المؤسسات الصحية المختلفة 2,0

وذلـك عبـر تخصـيص    تحسين ظروف إقامة األطباء واألعوان بالمؤسسات الصحية  •

 .م د 0,2م د ودفع قدرها  1,0اعتمادات تعهد قدرها 

م د واعتمـادات دفـع    4,0قدرها تم رصد اعتمادات تعهد : صيانة التجهيزات الثقيلة  •

 .م د 1,4قدرها 

البرامج والتعهـد والـدفع   تقدر إعتمادات : الهيئة الوطنية لإلعتماد في المجال الصحي  •

توزع بين البرامج والمشاريع على  ،م د 0,610 الهيئةلفائدة  2014المرسمة بعنوان سنة 

  :النحو التالي 

 م د 0,280    انتاج أدوات اإلعتماد ومعايير الجودة والسالمة العالجية  -

 م د 0,180          بحوث ودراسات -

 م د 0,080        معدات وبرامج إعالمية -

 م د 0,070        وضع اإلطار التنظيمي واإلجرائي للهيئة -
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البـرامج والتعهـد والـدفع    إعتمادات تقدر :  العمومية مركز اإلعالمية لوزارة الصحة •

توزع بين البرامج والمشـاريع   ،م د 0,200المركز لفائدة  2014المرسمة بعنوان سنة 

  :على النحو التالي 

 م د 0,080      التكوين  -

 م د 0,060      تجهيزات إعالمية  -

 م د 0,060      اقتناء وسائل نقل  -

 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

وزارة الصحة الباب:23
اإلدارة المركزية: الصحة -

نفقات التصرف لسنة

1

43

2014

2014

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 000 227 1نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 935 11منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 056 41منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 991 279 1 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 360 8نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 385 84منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 510 6منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 255 99 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 550 4نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 374منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 924 4 القسم الثالث  :  جملة

000 170 384 1الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

23 وزارة الصحة الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة -

نفقات التصرف لسنة

1

44

2014

2014

الفارق 2013 م. ق 

التأجير العموميالقسم األول  :

000 000 227 1نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 1 147 116 00079 884 000

000 935 11منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 9 717 0002 218 000

000 056 41منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 36 620 0004 436 000

000 991 279 1 القسم األول  :  جملة 1 193 453 00086 538 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 360 8نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 8 800 000-440 000

000 385 84منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 76 093 0008 292 000

000 510 6منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 7 525 000-1 015 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

23 وزارة الصحة الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة -

نفقات التصرف لسنة

1

45

2014

2014

الفارق 2013 م. ق 

000 255 99 القسم الثاني  :  جملة 92 418 0006 837 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 550 4نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 4 210 000340 000

000 374منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 330 00044 000

000 924 4 القسم الثالث  :  جملة 4 540 000384 000

000 170 384 1الجملة  العامة 1 290 411 00093 759 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

46

الرعاية الصحية األساسية 1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مجامع الصحة األساسية  1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136131 876 000143 926 00012 050 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01049 871 00052 000 0002 129 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01155 577 00064 000 0008 423 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012921 000360 000-561 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0131 000-1 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0144 857 0005 000 000143 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01510 000-10 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016546 000507 000-39 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01718 487 00020 847 0002 360 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030874 000140 000-734 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031451 000877 000426 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  0351 0002 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036280 000193 000-87 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011371 232 0001 483 000251 000

المؤسسات الصحية 091 232 0001 483 000251 000

الشمالية بتونس األساسية الصحة مجمع 06060 00073 00013 000

عروس ببن األساسية الصحة مجمع 06250 00062 00012 000

بأريانة األساسية الصحة مجمع 06552 00062 00010 000

ببنزرت األساسية الصحة مجمع 07340 00052 00012 000

بنابل األساسية الصحة مجمع 08532 00042 00010 000

بزغوان األساسية الصحة مجمع 08935 00045 00010 000
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بجندوبة األساسية الصحة مجمع 09625 00032 0007 000

بباجة األساسية الصحة مجمع 10420 00028 0008 000

بالكاف األساسية الصحة مجمع 11085 00090 0005 000

بسليانة األساسية الصحة مجمع 12020 00027 0007 000

بالقصرين األساسية الصحة مجمع 12645 00052 0007 000

بالقيروان األساسية أحمد القروي الصحة مجمع 13740 00048 0008 000

بسوسة األساسية الصحة مجمع 14375 00085 00010 000

بالمنستير األساسية الصحة مجمع 15720 00025 0005 000

بالمهدية األساسية الصحة مجمع 16910 00015 0005 000

بصفاقس األساسية الصحة مجمع 17570 00080 00010 000

بقفصة األساسية الصحة مجمع 18455 00065 00010 000

بتوزر األساسية الصحة مجمع 19025 00030 0005 000

بوزيد بسيدي األساسية الصحة مجمع 20045 00065 00020 000

بقابس األساسية الصحة مجمع 20658 00085 00027 000

بقبلي األساسية الصحة مجمع 21110 00015 0005 000

بمدنين األساسية الصحة مجمع 21935 00040 0005 000

بجربة األساسية الصحة مجمع 22025 00030 0005 000

بتطاوين األساسية الصحة مجمع 22475 00085 00010 000

الجنوبية بتونس األساسية الصحة مجمع 22635 00040 0005 000

مجمع الصحة األساسية بمنوبة 22850 00060 00010 000

مجمع الصحة األساسية منزل شاكر بعقارب 229140 000150 00010 000

145 409 000 000 301 12جملة البرنامج الفرعي 133 108 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113825 113 00026 855 0001 742 000

المؤسسات الصحية 0925 113 00026 855 0001 742 000

الديوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري 30125 113 00026 855 0001 742 000

26 855 000 000 742 1جملة البرنامج الفرعي 25 113 000

دالرعاية الصحية األساسية  جملة 172 264 000
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الخدمات الصحية اإلستشفائية 2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المستشفيات الجهوية  1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136237 452 000274 479 00037 027 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01089 172 00097 000 0007 828 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01199 375 000122 000 00022 625 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0121 646 0001 550 000-96 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0132 000-2 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0148 685 00010 300 0001 615 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01517 000-17 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016976 000900 000-76 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01733 055 00040 000 0006 945 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  0302 462 0002 160 000-302 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0311 271 000167 000-1 104 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  0352 0002 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036789 000400 000-389 000

274 479 000 000 027 37جملة البرنامج الفرعي 237 452 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المستشفيات المحلية 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136198 451 000224 732 00026 281 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01075 047 00083 000 0007 953 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01183 634 00097 000 00013 366 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0121 386 000570 000-816 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0132 000-2 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0147 309 0008 200 000891 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01514 000-14 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016822 0001 100 000278 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01727 820 00031 000 0003 180 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  0301 315 000392 000-923 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031679 0002 840 0002 161 000
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المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  0351 00012 00011 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036422 000618 000196 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011376 658 0008 492 0001 834 000

المؤسسات الصحية 096 658 0008 492 0001 834 000

طبربة مستشفى 063100 000128 00028 000

التضامن  مستشفى 06470 00088 00018 000

الجبل برأس بلخوجة حسان  مستشفى 069100 000128 00028 000

ماطر مستشفى 07053 00068 00015 000

العالية مستشفى 07150 00063 00013 000

سجنان مستشفى 072100 000128 00028 000

قرنبالية مستشفى 076130 000158 00028 000

بوزلفة منزل مستشفى 07735 00048 00013 000

خالد بني مستشفى 07855 00073 00018 000

سليمان مستشفى 07945 00058 00013 000

قليبية مستشفى 08165 00078 00013 000

الهوارية مستشفى 08275 00093 00018 000

قربة مستشفى 08345 00063 00018 000

الحمامات مستشفى 08460 00073 00013 000

الفحص مستشفى 08750 00063 00013 000

الناظور مستشفى 08860 000108 00048 000

بوسالم مستشفى 09165 00078 00013 000

الدماء غار مستشفى 09265 00083 00018 000

دراهم عين مستشفى 09360 00073 00013 000

طبرقة مستشفى 094260 000278 00018 000

فـرنانــة مستشفى 09580 00098 00018 000

تبرسق مستشفى 09875 00088 00013 000

نفزة مستشفى 09950 00078 00028 000

تستور مستشفى 10140 00053 00013 000

عمدون مستشفى 10252 00063 00011 000

قبالط مستشفى 10335 00048 00013 000

الدهماني مستشفى 10640 00053 00013 000

يوسف سيدى ساقية مستشفى 10734 00048 00014 000

تاجروين مستشفى 108100 000158 00058 000

القصـور مستشفى 10940 00053 00013 000

قعفـور مستشفى 11242 00053 00011 000
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بوعرادة مستشفى 11340 00053 00013 000

مكثر مستشفى 11445 00058 00013 000

الروحية مستشفى 11590 00063 000-27 000

الكريب مستشفى 11635 00058 00023 000

برقو مستشفى 11740 00063 00023 000

كسرى مستشفى 11850 00098 00048 000

بورويس سيدى مستشفى 11940 00053 00013 000

فريانة مستشفى 12280 00098 00018 000

سبيطلة مستشفى 12375 00093 00018 000

سبيبة مستشفى 12470 00088 00018 000

تالة مستشفى 125130 000148 00018 000

فوسانة مستشفى 12770 00088 00018 000

العيون حاجب مستشفى 12955 00068 00013 000

حفوز مستشفى 13060 00073 00013 000

الوسالتية مستشفى 13148 00063 00015 000

بوحجلة مستشفى 13275 00088 00013 000

اهللا نصر مستشفى 13344 00058 00014 000

السبيخة مستشفى 13450 00063 00013 000

الشبيكة مستشفي 13550 00063 00013 000

العال مستشفى 13650 00063 00013 000

النفيضة مستشفى 138105 000133 00028 000

الكبرى القلعة بيار الحبيب   مستشفى 14045 00058 00013 000

علي بو سيدي مستشفى 14140 00058 00018 000

الصغرى القلعة مستشفى 14215 00028 00013 000

بوفيشة مستشفى 14436 00053 00017 000

جمال مستشفى 14980 000103 00023 000

البقالطة  مستشفى 15025 00053 00028 000

طبلبة مستشفى 15140 00053 00013 000

زرمدين مستشفى 15240 00053 00013 000

الوردانين مستشفى 15332 00043 00011 000

بوحجر مستشفى 15415 00028 00013 000

الساحلين مستشفى 15531 00043 00012 000

المديوني قصيبة مستشفى 15615 00028 00013 000

السواسي مستشفى 15945 00068 00023 000

الشابة مستشفى 16050 00063 00013 000

الجم مستشفى 161179 000198 00019 000
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شربان مستشفى 16240 00053 00013 000

شامخ أوالد مستشفى 16330 00043 00013 000

علوان سيدى مستشفى 16440 00053 00013 000

بومرداس مستشفى 16543 00053 00010 000

ملولش مستشفى 16635 00048 00013 000

الساف قصور مستشفى 16740 00053 00013 000

هبيرة مستشفى 16835 00048 00013 000

خليفة بن علي بئر مستشفى 17365 00088 00023 000

السخيرة مستشفى 17450 00063 00013 000

بلخير مستشفى 17848 00063 00015 000

السند مستشفى 17988 000103 00015 000

المضيلة مستشفى 18093 000103 00010 000

العرائس أم مستشفى 181195 000213 00018 000

الرديف مستشفى 182135 000153 00018 000

القطار  مستشفى 18348 00063 00015 000

نفطة مستشفى 18690 000133 00043 000

دقاش مستشفى 18775 00088 00013 000

حزوة مستشفى 18835 00058 00023 000

تمغزة مستشفى 18930 00043 00013 000

الرقاب مستشفى 192100 000113 00013 000

بوزيان منزل مستشفى 19360 00083 00023 000

عون بن مستشفى 19450 00063 00013 000

المكناسي مستشفى 19560 00073 00013 000

مزونة مستشفى 19660 00083 00023 000

حفوز أوالد مستشفى 19750 00063 00013 000

جلمة مستشفى 19880 00083 0003 000

الحفي بئر مستشفى 19950 00063 00013 000

الحامة مستشفى 20255 000103 00048 000

مارث مستشفى 20385 00093 0008 000

مطماطة مستشفى 20476 000103 00027 000

وذرف مستشفى 205108 000113 0005 000

دوز مستشفى 20850 00078 00028 000

الفوار مستشفى 20964 00068 0004 000

األحد سوق مستشفى 21047 00063 00016 000

ميدون مستشفى 21650 00063 00013 000

خداش بني مستشفى 21745 00058 00013 000
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مخلوف سيدى مستشفى 21845 00058 00013 000

غمراسن مستشفى 22240 00053 00013 000

رمادة مستشفى 22350 00073 00023 000

مستشفى بنبلة 23030 00043 00013 000

مستشفى ماجل بلعباس 23233 00043 00010 000

مستشفى نبر 23434 00048 00014 000

233 224 000 000 115 28جملة البرنامج الفرعي 205 109 000

دالخدمات الصحية اإلستشفائية  جملة 507 703 000
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البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية 3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المؤسسات العمومية للصحة 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136458 070 000467 924 0009 854 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010142 220 800128 793 000-13 427 800

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011158 489 000172 000 00013 511 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0122 626 0002 700 00074 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0135 2006 000800

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01413 850 00020 000 0006 150 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01527 000-27 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 557 0001 000 000-557 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01752 719 00055 000 0002 281 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03055 845 00071 000 00015 155 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  03110 704 0004 420 000-6 284 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  03537 0005 000-32 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03619 990 00013 000 000-6 990 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011382 200 0002 200 000

المؤسسات الصحية 092 200 0002 200 000

مستشفى  الرازي  بمنوبة 3142 200 0002 200 000

470 124 000 000 854 9جملة البرنامج الفرعي 460 270 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المراكز المختصة  2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113626 220 00032 800 0006 580 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0109 914 00010 000 00086 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01111 050 00016 000 0004 950 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012183 000350 000167 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014966 0001 300 000334 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0152 000-2 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016109 00099 000-10 000
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المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0173 676 0004 700 0001 024 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030174 000167 000-7 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  03190 000129 00039 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  0351 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03656 00054 000-2 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

01137462 000480 00018 000

المؤسسات الصحية 09462 000480 00018 000

االستعجالي الطبي االسعاف مركز 052355 000360 0005 000

األدوية  استعمال نتائج من للحذر الوطني المركز 05415 00015 000

والجامعي المدرسي للطب الوطني المركز 05517 00020 0003 000

األعضاء بزرع للنهوض  الوطني المركز 06140 00050 00010 000

بالمنستير  األسنان وجراحة طب مصحة 14515 00015 000

المرصد الوطني لألمراض الجديدة و المستجدة 23520 00020 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011384 847 0006 436 0001 589 000

المؤسسات الصحية 09525 0002 100 0001 575 000

المركب  الصحي  بجبل  الوسط 321525 0002 100 0001 575 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 172 742 0002 788 00046 000

ديوان  المياه  المعدنية 0432 742 0002 788 00046 000

مؤسسات أخرى 301 580 0001 548 000-32 000

الوكالة  الوطنية  للرقابة  الصحية  والبيئـية  للمنتجات 0221 580 0001 548 000-32 000

39 716 000 000 187 8جملة البرنامج الفرعي 31 529 000

دالبحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية  جملة 509 840 000
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القيادة و المساندة 9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011384 460 0005 165 000705 000

مؤسسات أخرى 304 460 0005 165 000705 000

مركز  اإلعالمية  لوزارة  الصحة  العمومية 0214 460 0005 165 000705 000

5 165 000 000 705جملة البرنامج الفرعي 4 460 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة  2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113695 047 00083 139 000-11 908 000

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  00268 50098 00029 500

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004447 500480 00032 500

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01035 747 00028 000 000-7 747 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01139 836 00035 000 000-4 836 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012660 0001 700 0001 040 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0131 000-1 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0143 481 0002 900 000-581 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0157 000280 000273 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016391 000320 000-71 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01713 251 00012 000 000-1 251 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030630 000149 000-481 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031325 0001 820 0001 495 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  03514 00014 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036202 000378 000176 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011371 365 0001 480 000115 000

مؤسسات التعليم العالي 051 280 0001 405 000125 000

بتونس الصحة تقنيات و لعلوم العليا المدرسة 051300 000320 00020 000

بالمنستير الصحة تقنيات و لعلوم العليا المدرسة 052200 000200 000
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بصفاقس الصحة وتقنيات لعلوم العليا المدرسة 053210 000215 0005 000

بسوسة الصحة وتقنيات لعلوم العليا المدرسة 054200 000250 00050 000

المعهد العالي  لعلوم التمريض بتونس 055100 000120 00020 000

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف 05640 00060 00020 000

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة 05795 000100 0005 000

المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس 05895 000100 0005 000

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس 05940 00040 000

مؤسسات التكوين 0885 00075 000-10 000

بالمنستير  الصحة ألعوان المستمر  التكوين معهد 2125 0005 000

العمومية المركز الوطني للتكوين البيداغوجي إلطارات الصحة 21310 00010 000

بورقيبة بمنزل مدرسة علوم التمريض 2156 0006 000

بنابل مدرسة علوم التمريض 2165 0005 000

بجندوبة مدرسة علوم التمريض 2173 0005 0002 000

بباجة مدرسة علوم التمريض 2185 0005 000

بسليانة مدرسة علوم التمريض 22012 000-12 000

بالقصرين علوم التمريض مدرسة 2215 0005 000

بالقيروان مدرسة علوم التمريض 2223 0005 0002 000

بالمهدية مدرسة علوم التمريض 2245 0005 000

بقفصة مدرسة علوم التمريض 2264 0005 0001 000

بتوزر مدرسة علوم التمريض 22711 0004 000-7 000

بوزيد بسيدى مدرسة علوم التمريض 2283 0005 0002 000

بقبلي مدرسة علوم التمريض 2303 0004 0001 000

بمدنين مدرسة علوم التمريض 2312 0003 0001 000

بتطاوين  مدرسة علوم التمريض 2323 0003 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

01138400 000400 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 17400 000400 000

الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي 044400 000400 000

85 019 000 000 393 11-جملة البرنامج الفرعي 96 412 000

دالقيادة و المساندة  جملة 90 184 000

000 991 279 1دالجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

57

الرعاية الصحية األساسية 1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مجامع الصحة األساسية  1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223730 068 00034 645 0004 577 000

المؤسسات الصحية 0930 068 00034 645 0004 577 000

الشمالية بتونس األساسية الصحة مجمع 0602 140 0002 430 000290 000

عروس ببن األساسية الصحة مجمع 0622 550 0002 830 000280 000

بأريانة األساسية الصحة مجمع 0651 098 0001 240 000142 000

ببنزرت األساسية الصحة مجمع 0731 060 0001 250 000190 000

بنابل األساسية الصحة مجمع 085968 0001 160 000192 000

بزغوان األساسية الصحة مجمع 089515 000650 000135 000

بجندوبة األساسية الصحة مجمع 096975 0001 170 000195 000

بباجة األساسية الصحة مجمع 104880 0001 020 000140 000

بالكاف األساسية الصحة مجمع 110715 000850 000135 000

بسليانة األساسية الصحة مجمع 120980 0001 120 000140 000

بالقصرين األساسية الصحة مجمع 1261 055 0001 250 000195 000

بالقيروان األساسية أحمد القروي الصحة مجمع 137960 0001 200 000240 000

بسوسة األساسية الصحة مجمع 1431 425 0001 560 000135 000

بالمنستير األساسية الصحة مجمع 157930 0001 000 00070 000

بالمهدية األساسية الصحة مجمع 169820 000880 00060 000

بصفاقس األساسية الصحة مجمع 1752 930 0003 570 000640 000

بقفصة األساسية الصحة مجمع 184945 0001 140 000195 000

بتوزر األساسية الصحة مجمع 190575 000670 00095 000

بوزيد بسيدي األساسية الصحة مجمع 200675 000770 00095 000

بقابس األساسية الصحة مجمع 206642 000750 000108 000



58 نظـام أمـد

بقبلي األساسية الصحة مجمع 211670 000785 000115 000

بمدنين األساسية الصحة مجمع 219615 000760 000145 000

بجربة األساسية الصحة مجمع 220675 000720 00045 000

بتطاوين األساسية الصحة مجمع 224785 000870 00085 000

الجنوبية بتونس األساسية الصحة مجمع 2262 465 0002 710 000245 000

مجمع الصحة األساسية بمنوبة 2281 350 0001 440 00090 000

مجمع الصحة األساسية منزل شاكر بعقارب 229670 000850 000180 000

34 645 000 000 577 4جملة البرنامج الفرعي 30 068 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022385 150 0005 100 000-50 000

المؤسسات الصحية 095 150 0005 100 000-50 000

الديوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري 3015 150 0005 100 000-50 000

5 100 000 000 50-جملة البرنامج الفرعي 5 150 000

دالرعاية الصحية األساسية  جملة 39 745 000
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الخدمات الصحية اإلستشفائية 2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المستشفيات المحلية 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223741 042 00044 713 0003 671 000

المؤسسات الصحية 0941 042 00044 713 0003 671 000

طبربة مستشفى 063630 000675 00045 000

التضامن  مستشفى 064830 000915 00085 000

الجبل برأس بلخوجة حسان  مستشفى 069720 000825 000105 000

ماطر مستشفى 070577 000635 00058 000

العالية مستشفى 071350 000380 00030 000

سجنان مستشفى 072420 000445 00025 000

قرنبالية مستشفى 076620 000645 00025 000

بوزلفة منزل مستشفى 077265 000305 00040 000

خالد بني مستشفى 078285 000330 00045 000

سليمان مستشفى 079425 000495 00070 000

قليبية مستشفى 081375 000425 00050 000

الهوارية مستشفى 082335 000415 00080 000

قربة مستشفى 083455 000490 00035 000

الحمامات مستشفى 084340 000380 00040 000

الفحص مستشفى 087540 000590 00050 000

الناظور مستشفى 088260 000265 0005 000

بوسالم مستشفى 091735 000775 00040 000

الدماء غار مستشفى 092585 000815 000230 000

دراهم عين مستشفى 093740 000810 00070 000

طبرقة مستشفى 094600 000645 00045 000

فـرنانــة مستشفى 095420 000455 00035 000

تبرسق مستشفى 098385 000395 00010 000

نفزة مستشفى 099450 000465 00015 000

تستور مستشفى 101450 000480 00030 000

عمدون مستشفى 102358 000370 00012 000

قبالط مستشفى 103215 000235 00020 000

الدهماني مستشفى 106360 000390 00030 000
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يوسف سيدى ساقية مستشفى 107346 000375 00029 000

تاجروين مستشفى 108830 000945 000115 000

القصـور مستشفى 109240 000250 00010 000

قعفـور مستشفى 112388 000450 00062 000

بوعرادة مستشفى 113360 000390 00030 000

مكثر مستشفى 114715 000745 00030 000

الروحية مستشفى 115260 000340 00080 000

الكريب مستشفى 116285 000295 00010 000

برقو مستشفى 117280 000300 00020 000

كسرى مستشفى 118310 000245 000-65 000

بورويس سيدى مستشفى 119220 000230 00010 000

فريانة مستشفى 122420 000455 00035 000

سبيطلة مستشفى 123625 000710 00085 000

سبيبة مستشفى 124530 000575 00045 000

تالة مستشفى 125870 000855 000-15 000

فوسانة مستشفى 127330 000355 00025 000

العيون حاجب مستشفى 129445 000555 000110 000

حفوز مستشفى 130440 000480 00040 000

الوسالتية مستشفى 131452 000490 00038 000

بوحجلة مستشفى 132475 000515 00040 000

اهللا نصر مستشفى 133406 000420 00014 000

السبيخة مستشفى 134320 000360 00040 000

الشبيكة مستشفي 135270 000290 00020 000

العال مستشفى 136350 000390 00040 000

النفيضة مستشفى 138465 000470 0005 000

الكبرى القلعة بيار الحبيب   مستشفى 140455 000485 00030 000

علي بو سيدي مستشفى 141270 000285 00015 000

الصغرى القلعة مستشفى 142235 000245 00010 000

بوفيشة مستشفى 144214 000240 00026 000

جمال مستشفى 149570 000600 00030 000

البقالطة  مستشفى 150215 000220 0005 000

طبلبة مستشفى 151320 000350 00030 000

زرمدين مستشفى 152280 000290 00010 000

الوردانين مستشفى 153218 000230 00012 000

بوحجر مستشفى 154240 000255 00015 000

الساحلين مستشفى 155209 000210 0001 000
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المديوني قصيبة مستشفى 156225 000235 00010 000

السواسي مستشفى 159475 000485 00010 000

الشابة مستشفى 160370 000390 00020 000

الجم مستشفى 161521 000555 00034 000

شربان مستشفى 162260 000260 000

شامخ أوالد مستشفى 163230 000240 00010 000

علوان سيدى مستشفى 164240 000250 00010 000

بومرداس مستشفى 165217 000230 00013 000

ملولش مستشفى 166175 000185 00010 000

الساف قصور مستشفى 167360 000370 00010 000

هبيرة مستشفى 168205 000205 000

خليفة بن علي بئر مستشفى 173245 000320 00075 000

السخيرة مستشفى 174250 000280 00030 000

بلخير مستشفى 178192 000210 00018 000

السند مستشفى 179412 000440 00028 000

المضيلة مستشفى 180327 000360 00033 000

العرائس أم مستشفى 181585 000720 000135 000

الرديف مستشفى 182475 000500 00025 000

القطار  مستشفى 183332 000370 00038 000

نفطة مستشفى 186360 000370 00010 000

دقاش مستشفى 187325 000355 00030 000

حزوة مستشفى 188205 000205 000

تمغزة مستشفى 189190 000220 00030 000

الرقاب مستشفى 192250 000380 000130 000

بوزيان منزل مستشفى 193240 000270 00030 000

عون بن مستشفى 194220 000250 00030 000

المكناسي مستشفى 195460 000470 00010 000

مزونة مستشفى 196280 000300 00020 000

حفوز أوالد مستشفى 197290 000320 00030 000

جلمة مستشفى 198330 000370 00040 000

الحفي بئر مستشفى 199235 000260 00025 000

الحامة مستشفى 202465 000480 00015 000

مارث مستشفى 203465 000500 00035 000

مطماطة مستشفى 204334 000350 00016 000

وذرف مستشفى 205352 000390 00038 000

دوز مستشفى 208435 000445 00010 000
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الفوار مستشفى 209256 000285 00029 000

األحد سوق مستشفى 210353 000390 00037 000

ميدون مستشفى 216235 000250 00015 000

خداش بني مستشفى 217280 000303 00023 000

مخلوف سيدى مستشفى 218260 000275 00015 000

غمراسن مستشفى 222365 000480 000115 000

رمادة مستشفى 223320 000330 00010 000

مستشفى بنبلة 230255 000280 00025 000

مستشفى ماجل بلعباس 232307 000330 00023 000

مستشفى نبر 234296 000305 0009 000

44 713 000 000 671 3جملة البرنامج الفرعي 41 042 000

دالخدمات الصحية اإلستشفائية  جملة 44 713 000



63 نظـام أمـد

البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية 3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المراكز المختصة  2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022373 238 0003 170 000-68 000

المؤسسات الصحية 093 238 0003 170 000-68 000

االستعجالي الطبي االسعاف مركز 0521 945 0001 940 000-5 000

األدوية  استعمال نتائج من للحذر الوطني المركز 054155 000155 000

والجامعي المدرسي للطب الوطني المركز 055373 000370 000-3 000

األعضاء بزرع للنهوض  الوطني المركز 061100 00040 000-60 000

بالمنستير  األسنان وجراحة طب مصحة 145485 000485 000

المرصد الوطني لألمراض الجديدة و المستجدة 235180 000180 000

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022381 925 000460 000-1 465 000

المؤسسات الصحية 091 375 000-1 375 000

المركب  الصحي  بجبل  الوسط 3211 375 000-1 375 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 17430 000460 00030 000

ديوان  المياه  المعدنية 043430 000460 00030 000

مؤسسات أخرى 30120 000-120 000

الوكالة  الوطنية  للرقابة  الصحية  والبيئـية  للمنتجات 022120 000-120 000

3 630 000 000 533 1-جملة البرنامج الفرعي 5 163 000

دالبحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية  جملة 3 630 000
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القيادة و المساندة 9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238450 000500 00050 000

مؤسسات أخرى 30450 000500 00050 000

مركز  اإلعالمية  لوزارة  الصحة  العمومية 021450 000500 00050 000

500 000 000 50جملة البرنامج الفرعي 450 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة  2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022368 800 0008 360 000-440 000

األكرية واألداءات البلدية 020720 000650 000-70 000

استهالك الماء 02170 00055 000-15 000

استهالك الكهرباء والغاز 022354 000365 00011 000

االتصاالت الهاتفية 023596 000550 000-46 000

تراسل المعطيات 024330 000270 000-60 000

تأثيث اإلدارة 034165 000165 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043646 000600 000-46 000

شراء الوقود للتسخين 044155 000150 000-5 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045620 000600 000-20 000

المراسالت اإلدارية 05447 00030 000-17 000

مصاريف الحسابات الجارية بالبريد 0552 0001 000-1 000

معدات التصرف اإلداري 06224 00025 0001 000

معدات المطبخ 0691 0001 000

تأمين وسائل النقل 08032 00035 0003 000

تأمين البناءات 0821 1001 000-100

تأمين التجهيزات والمعدات 08313 40015 0001 600

اإلعتناء بالبنايات 091245 000250 0005 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 092653 000650 000-3 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 093140 000120 000-20 000
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تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 09624 00015 000-9 000

عمليات الصيانة األخرى 09711 5005 000-6 500

النفقات المباشرة للتنظيف 10350 00050 000

لوازم المكاتب 111310 000310 000

المطبوعات الرسمية 11227 00027 000

المطبوعات الخصوصية 11639 00030 000-9 000

مطبوعات األخرى 1176 0005 000-1 000

الوثائق المكتوبة 12322 00010 000-12 000

الصحف والمجالت 125120 000120 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12718 00010 000-8 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 135250 000250 000

شراء منظومات اإلعالمية 13615 00010 000-5 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13740 00040 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14540 00040 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 146480 000480 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1473 0003 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1484 0004 000

مصاريف اإلستقباالت 15660 00050 000-10 000

مصاريف اإلقامة 15720 00018 000-2 000

مصاريف المهمات 163275 000200 000-75 000

إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد 16426 00026 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165170 000170 000

المنحة اليومية للتنقل 17452 00055 0003 000

المنحة الكيلومترية للتنقل 1752 0002 000

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 1848 00013 0005 000

إشتراكات النقل 1854 0004 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 186200 000150 000-50 000

ملتقيات للتكوين 194320 000250 000-70 000

تربصات تكوين 19585 00050 000-35 000

التكوين المستمر 1968 00010 0002 000

التكوين في اإلعالمية 1972 0002 000

التكوين في التصرف حسب األهداف 19930 00030 000

نفقات التداوي 2124 0003 000-1 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 21350 00050 000

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 219366 000400 00034 000

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 2207 0005 000-2 000
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تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 23131 00030 000-1 000

اللجان الطبية 23260 00060 000

دفع الخطايا والتعويضات 234500 000603 000103 000

معاليم الجوالن 241105 000110 0005 000

معاليم العبور 24220 00015 000-5 000

المساهمة في مصاريف تعليم أبناء األعوان العائدين من الخارج 3012 0002 000

نقل األثاث والمعدات 30213 0008 000-5 000

االشتراك بشبكة األنترنات لدى المركز الوطني لإلعالمية 37460 00060 000

االشتراك لدى مزودين آخرين لألنترنات 3755 0002 000-3 000

مصاريف القمارق 40120 00030 00010 000

نفقات التصرف األخرى 40321 00010 000-11 000

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022371 745 0001 857 000112 000

مؤسسات التعليم العالي 051 190 0001 330 000140 000

بتونس الصحة تقنيات و لعلوم العليا المدرسة 051280 000300 00020 000

بالمنستير الصحة تقنيات و لعلوم العليا المدرسة 052170 000200 00030 000

بصفاقس الصحة وتقنيات لعلوم العليا المدرسة 053210 000185 000-25 000

بسوسة الصحة وتقنيات لعلوم العليا المدرسة 054210 000210 000

المعهد العالي  لعلوم التمريض بتونس 055120 000120 000

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف 05680 00080 000

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة 05775 000100 00025 000

المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس 05875 00090 00015 000

المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس 05950 00045 000-5 000

مؤسسات التكوين 08555 000527 000-28 000

العمومية للصحة  المعهد الوطنى 21150 00040 000-10 000

بالمنستير  الصحة ألعوان المستمر  التكوين معهد 21225 00025 000

العمومية المركز الوطني للتكوين البيداغوجي إلطارات الصحة 21330 00030 000

بورقيبة بمنزل مدرسة علوم التمريض 21529 00030 0001 000

بنابل مدرسة علوم التمريض 21640 00040 000

بجندوبة مدرسة علوم التمريض 21737 00040 0003 000

بباجة مدرسة علوم التمريض 21840 00040 000

بسليانة مدرسة علوم التمريض 22018 000-18 000

بالقصرين علوم التمريض مدرسة 22135 00035 000

بالقيروان مدرسة علوم التمريض 22237 00037 000

بالمهدية مدرسة علوم التمريض 22420 00025 0005 000

بقفصة مدرسة علوم التمريض 22636 00027 000-9 000
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بتوزر مدرسة علوم التمريض 22729 00029 000

بوزيد بسيدى مدرسة علوم التمريض 22837 00037 000

بقبلي مدرسة علوم التمريض 23027 00027 000

بمدنين مدرسة علوم التمريض 23133 00033 000

بتطاوين  مدرسة علوم التمريض 23232 00032 000

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238450 000450 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 17450 000450 000

الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي 044450 000450 000

10 667 000 000 122جملة البرنامج الفرعي 10 545 000

دالقيادة و المساندة  جملة 11 167 000

دالجملة  العامة 99 255 000
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توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

68

الرعاية الصحية األساسية 1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03338290 000334 00044 000

المؤسسات الصحية 09290 000334 00044 000

الديوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري 301290 000334 00044 000

334 000 000 44جملة البرنامج الفرعي 290 000

دالرعاية الصحية األساسية  جملة 334 000

الخدمات الصحية اإلستشفائية 2البرنـامج

دالخدمات الصحية اإلستشفائية  جملة

البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية 3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المراكز المختصة  2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333840 00040 000
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مؤسسات النهوض بالقطاعات 1740 00040 000

ديوان  المياه  المعدنية 04340 00040 000

40 000 000 40جملة البرنامج الفرعي

دالبحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية  جملة 40 000
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القيادة و المساندة 9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة  2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 033364 210 0004 550 000340 000

جرايات عمرية_ منح جرايات عمرية مختلفة  041160 000200 00040 000

مصاريف عالج المرضى بالخارج 2221 500 0001 500 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  236250 000440 000190 000

مصاريف النقل_ الحج إلى البقاع المقدسة  242150 000160 00010 000

مصاريف اإلقامة_ الحج إلى البقاع المقدسة  243520 000550 00030 000

شراء األدوية_ الحج إلى البقاع المقدسة  244150 000175 00025 000

مصاريف أخرى_ الحج إلى البقاع المقدسة  24530 00050 00020 000

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

251500 000500 000

 _ مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على التقاعد
المساهمة بعنوان تعديل

25230 00030 000

مساهمة بالهالل األحمر التونسي_ تدخالت أخرى  350100 000100 000

مساهمة بالهالل األحمر الفلسطيني_ تدخالت أخرى  35110 00010 000

منح لفائدة الجمعيات العلمية 406150 000150 000

التبادل العلمي والتقني مع الخارج 40750 00050 000

منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان_ تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية  55314 00015 0001 000

المنظمة العالمية للصحة_ منظمات ذات صبغة خصوصية  864250 000250 000

الهيئة العالمية للهالل األحمر_ منظمات ذات صبغة خصوصية  86510 00010 000

الصندوق الخاص لألمم المتحدة لمقاومة_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
المخدرات

8662 0002 000

الصندوق العربي للنهوض بالصحة_ منظمات ذات صبغة خصوصية  86720 00020 000

الجامعة الدولية للمستشفيات_ منظمات ذات صبغة خصوصية  8683 0003 000

منظمة األمم المتحدة للطفولة_ منظمات ذات صبغة خصوصية  86940 00040 000

صندوق األمم المتحدة للعمران البشري_ منظمات ذات صبغة خصوصية  87025 00025 000

المجلس العربي لإلختصاصات الطبية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  87115 00015 000

المركز العربي للمطبوعات الطبية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  87215 00015 000

المركز المتوسطي للحد من المخاطر الصحية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  873216 000240 00024 000

4 550 000 000 340جملة البرنامج الفرعي 4 210 000
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دالقيادة و المساندة  جملة 4 550 000

دالجملة  العامة 4 924 000
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توزيع المباشرين بالديوان

القيادة و المساندة البرنـامج :

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة البرنامج الفرعي :

2014 تقديرات الـرتبـة

1 رئيس أو مدير ديوان

11 مكلف بمأمورية

12جملة البرنامج الفرعي

12القيادة و المساندة  جملة

12الجملة  العامة
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توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندة البرنـامج :

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة البرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

130 مستكتب الصحة العمومية7 و6 و5عملة صنف 

50 كاتب تصرف للصحة العمومية9 و8عملة صنف 

3 أستاذ مساعد  التعليم العاليمساعد  التعليم العالي

2 أستاذ محاضر  التعليم العاليأستاذ مساعد  التعليم العالي

2 أستاذ التعليم العاليأستاذ محاضر  التعليم العالي

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

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

8 صيدلي رئيس للصحة العموميةصيدلي أول للصحة العمومية

30 صيدلي أول للصحة العموميةصيدلي للصحة العمومية

15 صيدلي مختص أول للصحة العموميةصيدلي مختص للصحة العمومية

10 صيدلي مختص رئيس للصحة العموميةصيدلي مختص أول للصحة العمومية

30 ممرض الصحة العموميةمساعد الصحة العمومية
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3 800 ممرض أول للصحة العموميةممرض الصحة العمومية

60 أستاذ تعليم سلك مساعدي األطباء للمرحلة األولىممرض الصحة العمومية

600 ممرض  رئيس للصحة العموميةممرض أول للصحة العمومية

15 متفقّد عام للصحة العموميةمتفقّد مركزي للصحة العمومية

15 متفقّد مركزي للصحة العموميةمتفقّد جهوي للصحة العمومية

70 متصرف مستشار للصحة العموميةمتصرف الصحة العمومية

8 متصرف رئيس للصحة العموميةمتصرف مستشار للصحة العمومية

2 متصرف عام للصحة العموميةمتصرف رئيس للصحة العمومية

65 متصرف الصحة العموميةملحق للصحة العمومية

100 ملحق للصحة العموميةكاتب تصرف للصحة العمومية

200 كاتب تصرف للصحة العموميةمستكتب الصحة العمومية

10 طبيب أول للمستشفياتطبيب المستشفيات

30 طبيب أسنان أول للصحة العموميةطبيب أسنان للصحة العمومية

30 طبيب أسنان رئيس للصحة العموميةطبيب أسنان أول للصحة العمومية

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

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

1 أخصائي نفساني عامأخصائي نفساني رئيس

2 أخصائي نفساني رئيسأخصائي نفساني أول
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10 أخصائي نفساني أولأخصائي نفساني

8 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصيدلةمساعد إستشفائي جامعي في الصيدلة

5 أستاذ إستشفائي جامعي في الصيدلةأستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصيدلة

12 متفقد شبه طبيأستاذ أول شبه طبي

60 أستاذ شبه طبيفني سامي للصحة العمومية

1 630 فني سامي أول للصحة العموميةفني سامي للصحة العمومية

600 فني سامي رئيس للصحة العموميةفني سامي أول للصحة العمومية

200 طبيب رئيس للصحة العموميةطبيب أول للصحة العمومية

50 متفقّد جهوي للصحة العموميةطبيب الصحة العمومية

250 طبيب أول للصحة العموميةطبيب الصحة العمومية

15 طبيب المستشفياتطبيب إختصاصي  أول للصحة العمومية

30 طبيب إختصاصي  رئيس للصحة العموميةطبيب إختصاصي  أول للصحة العمومية

45 طبيب إختصاصي  أول للصحة العموميةطبيب إختصاصي للصحة العمومية

5 تقنيمساعد تقني

30 تقني رئيستقني أول

40 تقني أولتقني

2 بيولوجي أولبيولوجي

5 متصرف مستشارمتصرف
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2 متصرف رئيسمتصرف مستشار

15 كاتب تصرفمستكتب إدارة

10 كاتب راقنراقن

18 ملحق إدارةكاتب تصرف

2 مهندس عاممهندس رئيس

5 مهندس رئيسمهندس أول

2 مهندس أولمهندس أشغال

1 حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيقحافظ مكتبات أو توثيق

2 بيولوجيبيولوجي مساعد

500 8جملة البرنامج الفرعي

500 8القيادة و المساندة  جملة

500 8الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار تكلفة الترقيـات  :
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حسب األسالك و الرتب

77

2014توزيع االنتدابات لسنة

الرعاية الصحية األساسية البرنـامج :
750 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

مجامع الصحة األساسية البرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 750 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

1010سلك العملة

4 5 75عامل صنف 

4 5 85عامل صنف 

1010سلك صيادلة الصحة العمومية

8 10 10صيدلي للصحة العمومية

153153سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

8 40 40مساعد الصحة العمومية

8 20 20ممرض الصحة العمومية

8 93 93ممرض أول للصحة العمومية

1010سلك أطباء األسنان للصحة العمومية

8 10 10طبيب أسنان للصحة العمومية

9090السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

8 90 90فني سامي للصحة العمومية

130130السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

8 130 130طبيب الصحة العمومية

403جملة البرنامج الفرعي 403



78 نظـام أمـد

403403 جملة البرنامج
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الخدمات الصحية اإلستشفائية البرنـامج :
3 700 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

المستشفيات الجهوية البرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 2 200 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

88سلك العملة

4 4 54عامل صنف 

4 4 64عامل صنف 

2020السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي

4 20 20مساعد إستشفائي جامعي في الطب

1010سلك صيادلة الصحة العمومية

8 10 10صيدلي للصحة العمومية

255255سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

8 60 60مساعد الصحة العمومية

8 25 25ممرض الصحة العمومية

8 170 170ممرض أول للصحة العمومية

1616سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية

9 16 16متصرف الصحة العمومية

1010سلك أطباء األسنان للصحة العمومية

8 10 10طبيب أسنان للصحة العمومية

120120السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

8 120 120فني سامي للصحة العمومية

175175السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

8 5 5طبيب الصحة العمومية

4 170 170طبيب إختصاصي للصحة العمومية

1616السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

4 16 16تقني

630جملة البرنامج الفرعي 630
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المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 1 500 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

22سلك العملة

4 2 52عامل صنف 

5555سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

8 20 20مساعد الصحة العمومية

8 5 5ممرض الصحة العمومية

8 30 30ممرض أول للصحة العمومية

44سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية

9 4 4متصرف الصحة العمومية

3535السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

8 35 35فني سامي للصحة العمومية

3535السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

8 35 35طبيب الصحة العمومية

44السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

4 4 4تقني

135جملة البرنامج الفرعي 135

765765 جملة البرنامج
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البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية البرنـامج :
1 900 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

المؤسسات العمومية للصحةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 1 500 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

1010السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

4 10 10مهندس أشغال

66سلك العملة

4 3 53عامل صنف 

4 3 63عامل صنف 

5050السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي

4 50 50مساعد إستشفائي جامعي في الطب

219219سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

8 45 45مساعد الصحة العمومية

8 14 14ممرض الصحة العمومية

8 160 160ممرض أول للصحة العمومية

2020سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية

9 20 20متصرف الصحة العمومية

22سلك أطباء األسنان اإلستشفائيين الجامعيين

4 2 2مساعد إستشفائي جامعي في طب األسنان

33سلك الصيادلة اإلستشفائيين الجامعيين

4 3 3مساعد إستشفائي جامعي في الصيدلة

120120السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

8 120 120فني سامي للصحة العمومية

1414السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

4 14 14تقني

444جملة البرنامج الفرعي 444
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المراكز المختصة البرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 400 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

66السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

4 6 6مهندس أشغال

44سلك العملة

4 2 52عامل صنف 

4 2 62عامل صنف 

2020السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي

4 20 20مساعد إستشفائي جامعي في الطب

6161سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

8 15 15مساعد الصحة العمومية

8 6 6ممرض الصحة العمومية

8 40 40ممرض أول للصحة العمومية

55سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية

9 5 5متصرف الصحة العمومية

11سلك أطباء األسنان اإلستشفائيين الجامعيين

4 1 1مساعد إستشفائي جامعي في طب األسنان

11سلك الصيادلة اإلستشفائيين الجامعيين

4 1 1مساعد إستشفائي جامعي في الصيدلة

4545السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

8 45 45فني سامي للصحة العمومية

66السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

4 6 6تقني

149جملة البرنامج الفرعي 149

593593 جملة البرنامج
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القيادة و المساندة البرنـامج :
400 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة البرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 400 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

44السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

4 4 4مهندس أشغال

1010سلك العملة

4 5 55عامل صنف 

4 5 65عامل صنف 

33سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

4 3 3مساعد  التعليم العالي

55سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية

4 5 5متصرف الصحة العمومية

11سلك مستشاري المصالح العمومية

4 1 1مستشار المصالح العمومية

6060سلك أعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحةالعمومية

4 60 60أستاذ شبه طبي

1010السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

4 10 10تقني

93جملة البرنامج الفرعي 93

9393 جملة البرنامج

الجملة  العامة

1 854 1 854 0

6 750 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

العدد الجمليانتدابات جديدةتعويض اإلحاالت على التقاعد
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حسب األسالك و الرتب

84

2014توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

الرعاية الصحية األساسية البرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  1 000 000

مجامع الصحة األساسية البرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

1 000 000

9السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

8 مستكتب إدارة

1 راقن
104سلك العملة

5 1عامل صنف 

10 2عامل صنف 

8 3عامل صنف 

11 4عامل صنف 

15 5عامل صنف 

13 6عامل صنف 

16 7عامل صنف 

12 8عامل صنف 

6 9عامل صنف 

8 10عامل صنف 
92سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

3 مساعد الصحة العمومية

18 ممرض الصحة العمومية

71 ممرض أول للصحة العمومية
6سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية

2 متصرف مستشار للصحة العمومية
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2 متصرف الصحة العمومية

1 ملحق للصحة العمومية

1 كاتب تصرف للصحة العمومية
1سلك أطباء األسنان للصحة العمومية

1 طبيب أسنان للصحة العمومية
22السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

22 فني سامي للصحة العمومية
17السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

1 طبيب إختصاصي للصحة العمومية

16 طبيب الصحة العمومية

251جملة البرنامج الفرعي

251جملة البرنامج
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الخدمات الصحية اإلستشفائية البرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  3 500 000

المستشفيات الجهوية البرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

2 000 000

5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

3 كاتب تصرف

2 مستكتب إدارة
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس أول
8السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي

8 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
2سلك صيادلة الصحة العمومية

1 صيدلي بيولوجي للصحة العمومية

1 صيدلي للصحة العمومية
184سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

1 مساعد الصحة العمومية

60 ممرض الصحة العمومية

123 ممرض أول للصحة العمومية
13سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية

1 كاتب تصرف للصحة العمومية

6 متصرف مستشار للصحة العمومية

4 متصرف الصحة العمومية

2 ملحق للصحة العمومية
11سلك أطباء األسنان للصحة العمومية

1 طبيب أسنان للصحة العمومية

10 طبيب أسنان إختصاصي للصحة العمومية
1سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية

1 أخصائي اجتماعي أول
114السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

114 فني سامي للصحة العمومية
27السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
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10 طبيب إختصاصي للصحة العمومية

17 طبيب الصحة العمومية
2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني

1 تقني أول

368جملة البرنامج الفرعي

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

1 500 000

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 كاتب تصرف

2 مستكتب إدارة
189سلك العملة

10 1عامل صنف 

18 2عامل صنف 

14 3عامل صنف 

21 4عامل صنف 

27 5عامل صنف 

24 6عامل صنف 

28 7عامل صنف 

23 8عامل صنف 

11 9عامل صنف 

13 10عامل صنف 
1سلك صيادلة الصحة العمومية

1 صيدلي للصحة العمومية
154سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

52 ممرض الصحة العمومية

102 ممرض أول للصحة العمومية
6سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية

1 كاتب تصرف للصحة العمومية

2 متصرف مستشار للصحة العمومية

1 متصرف الصحة العمومية
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2 ملحق للصحة العمومية
2سلك أطباء األسنان للصحة العمومية

2 طبيب أسنان للصحة العمومية
90السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

90 فني سامي للصحة العمومية
39السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

1 طبيب إختصاصي للصحة العمومية

38 طبيب الصحة العمومية

484جملة البرنامج الفرعي

852جملة البرنامج
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البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية البرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  2 800 000

المؤسسات العمومية للصحةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

2 500 000

7السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة

2 كاتب تصرف

3 مستكتب إدارة

1 راقن
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس أول
93السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي

93 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
2سلك صيادلة الصحة العمومية

1 صيدلي بيولوجي للصحة العمومية

1 صيدلي للصحة العمومية
162سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

2 مساعد الصحة العمومية

45 ممرض الصحة العمومية

115 ممرض أول للصحة العمومية
16سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية

1 كاتب تصرف للصحة العمومية

5 متصرف مستشار للصحة العمومية

6 متصرف الصحة العمومية

4 ملحق للصحة العمومية
4سلك أطباء األسنان للصحة العمومية

4 طبيب أسنان إختصاصي للصحة العمومية
3سلك أطباء األسنان اإلستشفائيين الجامعيين

3 مساعد إستشفائي جامعي في طب األسنان
5سلك الصيادلة اإلستشفائيين الجامعيين

5 مساعد إستشفائي جامعي في الصيدلة
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135السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

135 فني سامي للصحة العمومية
8السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

4 طبيب إختصاصي للصحة العمومية

4 طبيب الصحة العمومية
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني

437جملة البرنامج الفرعي

المراكز المختصة البرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

300 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 مستكتب إدارة
20سلك العملة

1 1عامل صنف 

2 2عامل صنف 

2 3عامل صنف 

3 5عامل صنف 

2 4عامل صنف 

3 6عامل صنف 

3 7عامل صنف 

2 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 

1 10عامل صنف 
2السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي

2 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
1سلك صيادلة الصحة العمومية

1 صيدلي للصحة العمومية
37سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

15 ممرض الصحة العمومية

22 ممرض أول للصحة العمومية
1سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية
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1 ملحق للصحة العمومية
24السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

24 فني سامي للصحة العمومية
3السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

3 طبيب الصحة العمومية

89جملة البرنامج الفرعي

526جملة البرنامج
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القيادة و المساندة البرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  700 000

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة البرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

700 000

9السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

5 كاتب تصرف

2 كاتب راقن

2 مستكتب إدارة
2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

2 مهندس أول
105سلك العملة

5 1عامل صنف 

10 2عامل صنف 

8 3عامل صنف 

12 4عامل صنف 

15 5عامل صنف 

13 6عامل صنف 

16 7عامل صنف 

13 8عامل صنف 

6 9عامل صنف 

7 10عامل صنف 
1سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

1 محلل
1سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

1 مهندس معماري أول
4سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

4 مساعد  التعليم العالي
2السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي

2 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
22سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

2 ممرض الصحة العمومية
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20 ممرض أول للصحة العمومية
11سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية

3 متصرف مستشار للصحة العمومية

5 متصرف الصحة العمومية

3 ملحق للصحة العمومية
1سلك مستشاري المصالح العمومية

1 مستشار المصالح العمومية
5السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

5 فني سامي للصحة العمومية
2السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

2 طبيب الصحة العمومية
2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول

1 تقني

167جملة البرنامج الفرعي

167جملة البرنامج

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

1 796

8 000 000

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

94

توزيع األعوان المرخص فيهم

الرعاية الصحية األساسية البرنـامج :

مجامع الصحة األساسية البرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

139 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
4 متصرف
4 متصرف مستشار
5 كاتب راقن
4 ملحق إدارة

103 مستكتب إدارة
4 راقن
15 كاتب تصرف

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس
1 مهندس أول

1 600 سلك العملة
81 1عامل صنف 
148 2عامل صنف 
121 3عامل صنف 
175 4عامل صنف 
224 5عامل صنف 
199 6عامل صنف 
243 7عامل صنف 
196 8عامل صنف 
91 9عامل صنف 
122 10عامل صنف 
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7 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
7 أستاذ التعليم الثانوي

103 سلك صيادلة الصحة العمومية
8 صيدلي بيولوجي للصحة العمومية
7 صيدلي بيولوجي أول للصحة العمومية
2 صيدلي رئيس للصحة العمومية
1 صيدلي بيولوجي رئيس للصحة العمومية
6 صيدلي أول للصحة العمومية
79 صيدلي للصحة العمومية

3 621 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
145 مساعد الصحة العمومية
204 ممرض  رئيس للصحة العمومية

1 884 ممرض الصحة العمومية
1 388 ممرض أول للصحة العمومية

4 سلك المتفقّدين الطبيين والموازين لهم
4 متفقّد جهوي للصحة العمومية

179 سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية
32 متصرف الصحة العمومية
12 متصرف مستشار للصحة العمومية
1 متصرف رئيس للصحة العمومية
49 ملحق للصحة العمومية
75 كاتب تصرف للصحة العمومية
10 عون إستقبال  الصحة العمومية

168 سلك أطباء األسنان للصحة العمومية
84 طبيب أسنان للصحة العمومية
48 طبيب أسنان أول للصحة العمومية
35 طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية
1 طبيب أسنان إختصاصي أول للصحة العمومية

19 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
2 أخصائي نفساني أول
17 أخصائي نفساني

1 سلك الصيادلة اإلستشفائيين الجامعيين
1 أستاذ إستشفائي جامعي في الصيدلة
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2 سلك أعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحةالعمومية
2 أستاذ شبه طبي

1 097 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
482 فني سامي للصحة العمومية
470 فني سامي أول للصحة العمومية
145 فني سامي رئيس للصحة العمومية

1 060 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
180 طبيب رئيس للصحة العمومية
368 طبيب أول للصحة العمومية
444 طبيب الصحة العمومية
7 طبيب إختصاصي  رئيس للصحة العمومية
31 طبيب إختصاصي  أول للصحة العمومية
30 طبيب إختصاصي للصحة العمومية

2 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
2 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

40 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
5 تقني رئيس
10 تقني أول
25 تقني

044 8جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

044 8الرعاية الصحية األساسية  جملة
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الخدمات الصحية اإلستشفائية البرنـامج :

المستشفيات الجهوية البرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

243 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
9 متصرف
10 متصرف مستشار
3 متصرف رئيس
1 متصرف عام
3 كاتب راقن
8 ملحق إدارة

178 مستكتب إدارة
5 راقن
26 كاتب تصرف

28 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس
25 مهندس أول
2 مهندس أشغال

8 سلك العملة
4 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 

4 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
2 محلل
2 محلل مركزي

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 موثق مساعد

6 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
6 طبيب بيطري

144 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي
108 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
25 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
11 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب
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165 سلك صيادلة الصحة العمومية
13 صيدلي بيولوجي للصحة العمومية
7 صيدلي بيولوجي أول للصحة العمومية
3 صيدلي رئيس للصحة العمومية
6 صيدلي بيولوجي رئيس للصحة العمومية
17 صيدلي أول للصحة العمومية
119 صيدلي للصحة العمومية

8 094 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
526 مساعد الصحة العمومية
560 ممرض  رئيس للصحة العمومية

4 135 ممرض الصحة العمومية
2 873 ممرض أول للصحة العمومية

3 سلك المتفقّدين الطبيين والموازين لهم
2 متفقّد جهوي للصحة العمومية
1 متفقد شبه طبي

463 سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية
197 متصرف الصحة العمومية
36 متصرف مستشار للصحة العمومية
4 متصرف عام للصحة العمومية
3 متصرف رئيس للصحة العمومية
85 ملحق للصحة العمومية
130 كاتب تصرف للصحة العمومية
8 عون إستقبال  الصحة العمومية

61 السلك الطبي للمستشفيات
27 طبيب أول للمستشفيات
34 طبيب المستشفيات

164 سلك أطباء األسنان للصحة العمومية
111 طبيب أسنان للصحة العمومية
7 طبيب أسنان إختصاصي للصحة العمومية
16 طبيب أسنان إختصاصي رئيس للصحة العمومية
30 طبيب أسنان إختصاصي أول للصحة العمومية

12 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
10 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي
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15 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
1 أخصائي نفساني عام
3 أخصائي نفساني أول
11 أخصائي نفساني

1 سلك مستشاري المصالح العمومية
1 مستشار المصالح العمومية

2 سلك الصيادلة اإلستشفائيين الجامعيين
1 مساعد إستشفائي جامعي في الصيدلة
1 أستاذ إستشفائي جامعي في الصيدلة

4 سلك أعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحةالعمومية
4 أستاذ شبه طبي

3 316 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
1 933 فني سامي للصحة العمومية
1 216 فني سامي أول للصحة العمومية
167 فني سامي رئيس للصحة العمومية

1 869 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
80 طبيب رئيس للصحة العمومية
255 طبيب أول للصحة العمومية
337 طبيب الصحة العمومية
15 طبيب إختصاصي  رئيس للصحة العمومية
157 طبيب إختصاصي  أول للصحة العمومية

1 025 طبيب إختصاصي للصحة العمومية

28 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
6 متصرف في الوثائق و األرشيف
22 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

275 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
11 مساعد تقني
2 عون
7 تقني رئيس
47 تقني أول
208 تقني

906 14جملة البرنامج الفرعي
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المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

249 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
15 متصرف
1 متصرف مستشار
2 كاتب راقن
8 ملحق إدارة

203 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
19 كاتب تصرف

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس أول

2 777 سلك العملة
141 1عامل صنف 
258 2عامل صنف 
211 3عامل صنف 
305 4عامل صنف 
393 5عامل صنف 
347 6عامل صنف 
417 7عامل صنف 
333 8عامل صنف 
159 9عامل صنف 
213 10عامل صنف 

118 سلك صيادلة الصحة العمومية
2 صيدلي بيولوجي للصحة العمومية
3 صيدلي رئيس للصحة العمومية
12 صيدلي أول للصحة العمومية
101 صيدلي للصحة العمومية

6 702 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
442 مساعد الصحة العمومية
314 ممرض  رئيس للصحة العمومية

3 768 ممرض الصحة العمومية
2 178 ممرض أول للصحة العمومية
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1 سلك المتفقّدين الطبيين والموازين لهم
1 متفقّد جهوي للصحة العمومية

324 سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية
102 متصرف الصحة العمومية
17 متصرف مستشار للصحة العمومية
1 متصرف عام للصحة العمومية
87 ملحق للصحة العمومية
110 كاتب تصرف للصحة العمومية
7 عون إستقبال  الصحة العمومية

1 السلك الطبي للمستشفيات
1 طبيب المستشفيات

211 سلك أطباء األسنان للصحة العمومية
142 طبيب أسنان للصحة العمومية
53 طبيب أسنان أول للصحة العمومية
16 طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية

1 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
1 أخصائي نفساني أول

3 سلك أعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحةالعمومية
3 أستاذ شبه طبي

2 084 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
1 334 فني سامي للصحة العمومية
645 فني سامي أول للصحة العمومية
105 فني سامي رئيس للصحة العمومية

1 021 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
61 طبيب رئيس للصحة العمومية
274 طبيب أول للصحة العمومية
624 طبيب الصحة العمومية
3 طبيب إختصاصي  رئيس للصحة العمومية
22 طبيب إختصاصي  أول للصحة العمومية
37 طبيب إختصاصي للصحة العمومية

2 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف في الوثائق و األرشيف
1 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف
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101 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
4 مساعد تقني
1 عون تقني
1 تقني رئيس
5 تقني أول
90 تقني

596 13جملة البرنامج الفرعي

502 28الخدمات الصحية اإلستشفائية  جملة
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البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية البرنـامج :

المؤسسات العمومية للصحةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

112 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
12 متصرف
16 متصرف مستشار
5 متصرف رئيس
2 متصرف عام
11 كاتب راقن
12 ملحق إدارة
22 مستكتب إدارة
6 راقن
1 عون إستقبال
1 راقن مساعد
24 كاتب تصرف

71 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس مساعد
10 مهندس رئيس
1 مهندس عام
42 مهندس أول
17 مهندس أشغال

6 سلك العملة
3 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 

9 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
3 محلل
4 محلل مركزي
2 تقني مخبراإلعالمية

190 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
190 موثق مساعد

3 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
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1 مهندس معماري رئيس
1 مهندس معماري عام
1 مهندس معماري أول

2 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
1 طبيب بيطري أول
1 طبيب بيطري إختصاصي

1 سلك البيولوجيين
1 بيولوجي أول

20 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
3 مساعد  التعليم العالي
9 أستاذ مساعد  التعليم العالي
3 أستاذ محاضر  التعليم العالي
5 أستاذ التعليم العالي

2 068 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي
1 087 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
528 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
453 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب

110 سلك صيادلة الصحة العمومية
15 صيدلي بيولوجي للصحة العمومية
24 صيدلي بيولوجي أول للصحة العمومية
4 صيدلي رئيس للصحة العمومية
12 صيدلي بيولوجي رئيس للصحة العمومية
21 صيدلي أول للصحة العمومية
34 صيدلي للصحة العمومية

8 350 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
418 مساعد الصحة العمومية
573 ممرض  رئيس للصحة العمومية

4 614 ممرض الصحة العمومية
2 745 ممرض أول للصحة العمومية

5 سلك المتفقّدين الطبيين والموازين لهم
3 متفقّد جهوي للصحة العمومية
2 متفقد شبه طبي

982 سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية
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358 متصرف الصحة العمومية
81 متصرف مستشار للصحة العمومية
13 متصرف عام للصحة العمومية
17 متصرف رئيس للصحة العمومية
11 ملحق للصحة العمومية
196 كاتب تصرف للصحة العمومية
290 مستكتب الصحة العمومية
16 عون إستقبال  الصحة العمومية

44 السلك الطبي للمستشفيات
18 طبيب أول للمستشفيات
26 طبيب المستشفيات

79 سلك أطباء األسنان للصحة العمومية
3 طبيب أسنان للصحة العمومية
12 طبيب أسنان أول للصحة العمومية
60 طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية
3 طبيب أسنان إختصاصي للصحة العمومية
1 طبيب أسنان إختصاصي رئيس للصحة العمومية

38 سلك أطباء األسنان اإلستشفائيين الجامعيين
19 مساعد إستشفائي جامعي في طب األسنان
7 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في طب األسنان
12 أستاذ إستشفائي جامعي في طب األسنان

85 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
77 أخصائي اجتماعي أول
8 أخصائي اجتماعي

116 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
2 أخصائي نفساني عام
6 أخصائي نفساني رئيس
24 أخصائي نفساني أول
84 أخصائي نفساني

170 سلك المتربصين الداخليين في البيولوجيا
170 متربص داخلي في البيولوجيا

13 سلك مستشاري المصالح العمومية
13 مستشار المصالح العمومية
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2 235 سلك المقيمين في الطب
2 235 مقيم في الطب

2 008 سلك المتربصين الداخليين في الطب
2 008 متربص داخلي في الطب

114 سلك الصيادلة اإلستشفائيين الجامعيين
56 مساعد إستشفائي جامعي في الصيدلة
16 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصيدلة
42 أستاذ إستشفائي جامعي في الصيدلة

88 سلك المقيمين في طب األسنان
88 مقيم في طب األسنان

101 سلك المقيمين في البيولوجيا
101 مقيم في البيولوجيا

381 سلك المتربصين الداخليين في طب األسنان
381 متربص داخلي في طب األسنان

2 سلك أعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحةالعمومية
2 أستاذ شبه طبي

4 936 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
2 397 فني سامي للصحة العمومية
2 050 فني سامي أول للصحة العمومية
489 فني سامي رئيس للصحة العمومية

786 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
66 طبيب رئيس للصحة العمومية
124 طبيب أول للصحة العمومية
74 طبيب الصحة العمومية
30 طبيب إختصاصي  رئيس للصحة العمومية
79 طبيب إختصاصي  أول للصحة العمومية
413 طبيب إختصاصي للصحة العمومية

33 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
8 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
9 متصرف في الوثائق و األرشيف
16 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف
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288 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
5 مساعد تقني
1 عون تقني
10 تقني رئيس
68 تقني أول
204 تقني

446 23جملة البرنامج الفرعي

المراكز المختصة البرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

59 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
3 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
2 كاتب راقن
4 ملحق إدارة
43 مستكتب إدارة
1 راقن
3 كاتب تصرف

21 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس رئيس
1 مهندس عام
11 مهندس أول
7 مهندس أشغال

325 سلك العملة
16 1عامل صنف 
30 2عامل صنف 
24 3عامل صنف 
36 4عامل صنف 
47 5عامل صنف 
42 6عامل صنف 
48 7عامل صنف 
39 8عامل صنف 
18 9عامل صنف 
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25 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 واضع برامج

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 حافظ مكتبات أو توثيق

6 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
4 طبيب بيطري أول
1 طبيب بيطري
1 طبيب بيطري إختصاصي

50 سلك البيولوجيين
10 بيولوجي
15 بيولوجي أول
25 بيولوجي مساعد

17 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
6 مساعد  التعليم العالي
10 أستاذ مساعد  التعليم العالي
1 أستاذ التعليم العالي

82 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي
46 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
16 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
20 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب

15 سلك صيادلة الصحة العمومية
3 صيدلي بيولوجي للصحة العمومية
4 صيدلي بيولوجي أول للصحة العمومية
2 صيدلي بيولوجي رئيس للصحة العمومية
1 صيدلي أول للصحة العمومية
5 صيدلي للصحة العمومية

323 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
25 مساعد الصحة العمومية
29 ممرض  رئيس للصحة العمومية
157 ممرض الصحة العمومية
112 ممرض أول للصحة العمومية

3 سلك المتفقّدين الطبيين والموازين لهم
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3 متفقّد جهوي للصحة العمومية

70 سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية
29 متصرف الصحة العمومية
4 متصرف مستشار للصحة العمومية
2 متصرف عام للصحة العمومية
3 متصرف رئيس للصحة العمومية
17 ملحق للصحة العمومية
14 كاتب تصرف للصحة العمومية
1 عون إستقبال  الصحة العمومية

2 السلك الطبي للمستشفيات
2 طبيب المستشفيات

11 سلك أطباء األسنان للصحة العمومية
1 طبيب أسنان للصحة العمومية
1 طبيب أسنان أول للصحة العمومية
8 طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية
1 طبيب أسنان إختصاصي للصحة العمومية

55 سلك أطباء األسنان اإلستشفائيين الجامعيين
14 مساعد إستشفائي جامعي في طب األسنان
15 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في طب األسنان
26 أستاذ إستشفائي جامعي في طب األسنان

1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
1 أخصائي اجتماعي

5 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
1 أخصائي نفساني رئيس
4 أخصائي نفساني أول

3 سلك مستشاري المصالح العمومية
3 مستشار المصالح العمومية

20 سلك الصيادلة اإلستشفائيين الجامعيين
6 مساعد إستشفائي جامعي في الصيدلة
4 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصيدلة
10 أستاذ إستشفائي جامعي في الصيدلة

1 سلك أعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحةالعمومية
1 أستاذ شبه طبي
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299 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
153 فني سامي للصحة العمومية
103 فني سامي أول للصحة العمومية
43 فني سامي رئيس للصحة العمومية

61 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
3 طبيب رئيس للصحة العمومية
25 طبيب أول للصحة العمومية
26 طبيب الصحة العمومية
1 طبيب إختصاصي  رئيس للصحة العمومية
5 طبيب إختصاصي  أول للصحة العمومية
1 طبيب إختصاصي للصحة العمومية

4 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
3 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

37 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 عون تقني
1 تقني رئيس
8 تقني أول
27 تقني

472 1جملة البرنامج الفرعي

918 24البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية  جملة
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القيادة و المساندة البرنـامج :

جملة البرنامج الفرعي

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة البرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

123 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
21 متصرف
10 متصرف مستشار
4 متصرف عام
26 كاتب راقن
19 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
41 كاتب تصرف

90 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
14 مهندس رئيس
10 مهندس عام
61 مهندس أول
5 مهندس أشغال

1 537 سلك العملة
78 1عامل صنف 
142 2عامل صنف 
116 3عامل صنف 
168 4عامل صنف 
215 5عامل صنف 
196 6عامل صنف 
234 7عامل صنف 
183 8عامل صنف 
87 9عامل صنف 
118 10عامل صنف 

16 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
7 محلل
2 محلل رئيس
7 واضع برامج
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8 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
4 موثق مساعد
2 حافظ مكتبات أو توثيق
2 مكتبي أو موثق

7 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
3 مهندس معماري عام
4 مهندس معماري أول

5 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
5 طبيب بيطري أول

123 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
8 أستاذ التعليم الثانوي

115 أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى

52 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
19 مساعد  التعليم العالي
25 أستاذ مساعد  التعليم العالي
8 أستاذ التعليم العالي

69 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي
16 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
28 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
25 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب

16 سلك صيادلة الصحة العمومية
1 صيدلي بيولوجي للصحة العمومية
1 صيدلي بيولوجي أول للصحة العمومية
2 صيدلي رئيس للصحة العمومية
3 صيدلي أول للصحة العمومية
9 صيدلي للصحة العمومية

308 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
13 مساعد الصحة العمومية
54 ممرض  رئيس للصحة العمومية
144 ممرض الصحة العمومية
97 ممرض أول للصحة العمومية

208 سلك المتفقّدين الطبيين والموازين لهم
50 متفقّد عام للصحة العمومية
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66 متفقّد جهوي للصحة العمومية
79 متفقد فرعي للصحة العمومية
13 متفقد شبه طبي

772 سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية
245 متصرف الصحة العمومية
66 متصرف مستشار للصحة العمومية
16 متصرف عام للصحة العمومية
9 متصرف رئيس للصحة العمومية

148 ملحق للصحة العمومية
118 كاتب تصرف للصحة العمومية
161 مستكتب الصحة العمومية
9 عون إستقبال  الصحة العمومية

2 السلك الطبي للمستشفيات
2 طبيب أول للمستشفيات

5 سلك أطباء األسنان للصحة العمومية
2 طبيب أسنان للصحة العمومية
3 طبيب أسنان أول للصحة العمومية

5 سلك أطباء األسنان اإلستشفائيين الجامعيين
1 مساعد إستشفائي جامعي في طب األسنان
2 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في طب األسنان
2 أستاذ إستشفائي جامعي في طب األسنان

11 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
6 أخصائي اجتماعي أول
5 أخصائي اجتماعي

5 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
2 أخصائي نفساني أول
3 أخصائي نفساني

17 سلك مستشاري المصالح العمومية
17 مستشار المصالح العمومية

11 سلك الصيادلة اإلستشفائيين الجامعيين
1 مساعد إستشفائي جامعي في الصيدلة
1 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصيدلة
9 أستاذ إستشفائي جامعي في الصيدلة
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426 سلك أعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحةالعمومية
426 أستاذ شبه طبي

542 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
185 فني سامي للصحة العمومية
222 فني سامي أول للصحة العمومية
135 فني سامي رئيس للصحة العمومية

136 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
62 طبيب رئيس للصحة العمومية
50 طبيب أول للصحة العمومية
22 طبيب الصحة العمومية
1 طبيب إختصاصي  أول للصحة العمومية
1 طبيب إختصاصي للصحة العمومية

46 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
11 متصرف في الوثائق و األرشيف
34 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

193 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
3 مساعد تقني
1 عون تقني
13 تقني رئيس
55 تقني أول
121 تقني

733 4جملة البرنامج الفرعي

733 4القيادة و المساندة  جملة

197 66الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

115

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014

11935000598250008438500017247500096320000232300000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

140500013300005000002735000500000 مؤسسات التعليم العالي

75000527000100000602000100000 مؤسسات التكوين

10455000598250008252800017187500092983000231700000 المؤسسات الصحية

مؤسسات أخرى

4105600081050000651000030952700037400047940000390577000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

7500001170000012450000 مؤسسات البحث

3115500080300000510000029655000033400036589000376850000 المؤسسات الصحية

31880009100007000040000413800070000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

6713000500000120700072130001207000 مؤسسات أخرى

000 877 000622 260 000144 000374 002 000482 895 00090 875 000140 991 52الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

116

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

140500013300005000002735000500000مؤسسات التعليم العالي

75000527000100000602000100000مؤسسات التكوين

10455000598250008252800017187500092983000231700000المؤسسات الصحية

مؤسسات أخرى
000 300 000232 320 00096 475 000172 385 00084 825 00059 935 11الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

117

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

140500013300005000002735000500000مؤسسات التعليم العالي

320000300000130000620000130000 بتونس الصحة تقنيات و لعلوم العليا المدرسة

200000200000100000400000100000 بالمنستير الصحة تقنيات و لعلوم العليا المدرسة

2150001850007500040000075000 بصفاقس الصحة وتقنيات لعلوم العليا المدرسة

2500002100007500046000075000 بسوسة الصحة وتقنيات لعلوم العليا المدرسة

1200001200005000024000050000 المعهد العالي  لعلوم التمريض بتونس

60000800002000014000020000 المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

1000001000002500020000025000 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

100000900002000019000020000 المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

40000450005000850005000 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس

75000527000100000602000100000مؤسسات التكوين

4000040000 العمومية للصحة  المعهد الوطنى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

118

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

500025000600003000060000 بالمنستير  الصحة ألعوان المستمر  التكوين معهد

1000030000400004000040000 العمومية المركز الوطني للتكوين البيداغوجي إلطارات الصحة

60003000036000 بورقيبة بمنزل مدرسة علوم التمريض

50004000045000 بنابل مدرسة علوم التمريض

50004000045000 بجندوبة مدرسة علوم التمريض

50004000045000 بباجة مدرسة علوم التمريض

50003500040000 بالقصرين علوم التمريض مدرسة

50003700042000 بالقيروان مدرسة علوم التمريض

50002500030000 بالمهدية مدرسة علوم التمريض

50002700032000 بقفصة مدرسة علوم التمريض

40002900033000 بتوزر مدرسة علوم التمريض

50003700042000 بوزيد بسيدى مدرسة علوم التمريض



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

119

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

40002700031000 بقبلي مدرسة علوم التمريض

30003300036000 بمدنين مدرسة علوم التمريض

30003200035000 بتطاوين  مدرسة علوم التمريض

10455000598250008252800017187500092983000231700000المؤسسات الصحية

10000054000005500000 الدم لنقل  الوطني المركز

36000019400003000002300000300000 االستعجالي الطبي االسعاف مركز

15000435000450000 األشعة من للحماية الوطني المركز

15000155000250000170000250000 األدوية  استعمال نتائج من للحذر الوطني المركز

20000370000390000 والجامعي المدرسي للطب الوطني المركز

20000063000006500000 العظمي النخاع لزرع الوطني المركز

280000031000005900000 األدوية لمراقبة الـوطني المخبر

105000011500002200000 الدين خير مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

120

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

7300024300003700002503000370000 الشمالية بتونس األساسية الصحة مجمع

500001000040000400009000050000 األعضاء بزرع للنهوض  الوطني المركز

6200028300006600002892000660000 عروس ببن األساسية الصحة مجمع

128000675000400000803000400000 طبربة مستشفى

880009150005000001003000500000 التضامن  مستشفى

6200012400002900001302000290000 بأريانة األساسية الصحة مجمع

80000020000002800000 أريانة مستشفى

100000083000009300000 بورقيبة منزل مستشفى

2900000760000010500000 ببنزرت بوقطفة الحبيب مستشفى

128000825000500000953000500000 الجبل برأس بلخوجة حسان  مستشفى

68000635000385000703000385000 ماطر مستشفى

63000380000180000443000180000 العالية مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

121

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

128000445000260000573000260000 سجنان مستشفى

5200012500002700001302000270000 ببنزرت األساسية الصحة مجمع

185000031500005000000 نابل مستشفى

2500000910000011600000 بنابل المعموري الطاهر محمد مستشفى

158000645000550000803000550000 قرنبالية مستشفى

48000305000230000353000230000 بوزلفة منزل مستشفى

73000330000190000403000190000 خالد بني مستشفى

58000495000250000553000250000 سليمان مستشفى

198000032200005200000 تميم منزل مستشفى

78000425000300000503000300000 قليبية مستشفى

93000415000150000508000150000 الهوارية مستشفى

63000490000270000553000270000 قربة مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

122

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

73000380000280000453000280000 الحمامات مستشفى

4200011600003300001202000330000 بنابل األساسية الصحة مجمع

130000027500004050000 زغــــوان  مستشفى

63000590000260000653000260000 الفحص مستشفى

108000265000160000373000160000 الناظور مستشفى

45000650000180000695000180000 بزغوان األساسية الصحة مجمع

270000044000007100000 جندوبة مستشفى

78000775000400000853000400000 بوسالم مستشفى

83000815000310000898000310000 الدماء غار مستشفى

73000810000190000883000190000 دراهم عين مستشفى

278000645000280000923000280000 طبرقة مستشفى

98000455000210000553000210000 فـرنانــة مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

123

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

3200011700001300001202000130000 بجندوبة األساسية الصحة مجمع

220000050000007200000 بـاجــة مستشفى

88000395000180000483000180000 تبرسق مستشفى

78000465000240000543000240000 نفزة مستشفى

69000012100001900000 الباب مجاز مستشفى

53000480000170000533000170000 تستور مستشفى

630003700009000043300090000 عمدون مستشفى

480002350006500028300065000 قبالط مستشفى

2800010200001500001048000150000 بباجة األساسية الصحة مجمع

270000040000006700000 بالكاف بورقيبة محمد  مستشفى

53000390000180000443000180000 الدهماني مستشفى

48000375000110000423000110000 يوسف سيدى ساقية مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

124

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

1580009450003800001103000380000 تاجروين مستشفى

530002500009000030300090000 القصـور مستشفى

90000850000240000940000240000 بالكاف األساسية الصحة مجمع

235000043500006700000 سليـانــة مستشفى

530004500007000050300070000 قعفـور مستشفى

53000390000110000443000110000 بوعرادة مستشفى

58000745000180000803000180000 مكثر مستشفى

63000340000140000403000140000 الروحية مستشفى

58000295000120000353000120000 الكريب مستشفى

630003000008000036300080000 برقو مستشفى

980002450008000034300080000 كسرى مستشفى

530002300006000028300060000 بورويس سيدى مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

125

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

2700011200001000001147000100000 بسليانة األساسية الصحة مجمع

330000046000007900000 القصرين مستشفى

98000455000210000553000210000 فريانة مستشفى

93000710000330000803000330000 سبيطلة مستشفى

88000575000300000663000300000 سبيبة مستشفى

1480008550003400001003000340000 تالة مستشفى

5200012500002200001302000220000 بالقصرين األساسية الصحة مجمع

88000355000200000443000200000 فوسانة مستشفى

4100000980000013900000 بالقيروان الجزار ابن مستشفى

68000555000190000623000190000 العيون حاجب مستشفى

73000480000210000553000210000 حفوز مستشفى

63000490000170000553000170000 الوسالتية مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

126

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

88000515000380000603000380000 بوحجلة مستشفى

58000420000150000478000150000 اهللا نصر مستشفى

63000360000180000423000180000 السبيخة مستشفى

63000290000115000353000115000 الشبيكة مستشفي

63000390000150000453000150000 العال مستشفى

4800012000003700001248000370000 بالقيروان األساسية أحمد القروي الصحة مجمع

133000470000270000603000270000 النفيضة مستشفى

84000023100003150000 بمساكن  نوفمبر7مستشفى 

58000485000300000543000300000 الكبرى القلعة بيار الحبيب   مستشفى

58000285000100000343000100000 علي بو سيدي مستشفى

280002450005000027300050000 الصغرى القلعة مستشفى

8500015600005100001645000510000 بسوسة األساسية الصحة مجمع



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

127

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

53000240000120000293000120000 بوفيشة مستشفى

15000485000330000500000330000 بالمنستير  األسنان وجراحة طب مصحة

80000022000003000000 هالل قصر مستشفى

70000025000003200000 بالمكنين صالح  بن محمد مستشفى

103000600000400000703000400000 جمال مستشفى

530002200007000027300070000 البقالطة  مستشفى

53000350000200000403000200000 طبلبة مستشفى

530002900006000034300060000 زرمدين مستشفى

43000230000220000273000220000 الوردانين مستشفى

280002550007000028300070000 بوحجر مستشفى

43000210000110000253000110000 الساحلين مستشفى

280002350007000026300070000 المديوني قصيبة مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

128

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

2500010000002000001025000200000 بالمنستير األساسية الصحة مجمع

68000485000280000553000280000 السواسي مستشفى

63000390000150000453000150000 الشابة مستشفى

198000555000530000753000530000 الجم مستشفى

53000260000120000313000120000 شربان مستشفى

43000240000110000283000110000 شامخ أوالد مستشفى

53000250000120000303000120000 علوان سيدى مستشفى

53000230000120000283000120000 بومرداس مستشفى

480001850009000023300090000 ملولش مستشفى

53000370000160000423000160000 الساف قصور مستشفى

480002050005000025300050000 هبيرة مستشفى

15000880000180000895000180000 بالمهدية األساسية الصحة مجمع



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

129

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

77000016300002400000 المحرس مستشفى

100000019500002950000 جبنيانة مستشفى

87000019300002800000 قرقنة مستشفى

88000320000250000408000250000 خليفة بن علي بئر مستشفى

63000280000160000343000160000 السخيرة مستشفى

8000035700007400003650000740000 بصفاقس األساسية الصحة مجمع

220000055500007750000 بقفصة بوزيان الحسين مستشفى

95000014500002400000 المتلوى مستشفى

630002100005000027300050000 بلخير مستشفى

103000440000125000543000125000 السند مستشفى

1030003600006000046300060000 المضيلة مستشفى

2130007200009000093300090000 العرائس أم مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

130

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

153000500000130000653000130000 الرديف مستشفى

63000370000110000433000110000 القطار  مستشفى

6500011400002600001205000260000 بقفصة األساسية الصحة مجمع

140000027000004100000 توزر مستشفى

133000370000110000503000110000 نفطة مستشفى

88000355000110000443000110000 دقاش مستشفى

580002050002500026300025000 حزوة مستشفى

430002200002500026300025000 تمغزة مستشفى

300006700008000070000080000 بتوزر األساسية الصحة مجمع

230000051000007400000 بوزيد سيدى مستشفى

113000380000245000493000245000 الرقاب مستشفى

830002700009000035300090000 بوزيان منزل مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

131

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

63000250000110000313000110000 عون بن مستشفى

73000470000125000543000125000 المكناسي مستشفى

83000300000140000383000140000 مزونة مستشفى

63000320000140000383000140000 حفوز أوالد مستشفى

83000370000190000453000190000 جلمة مستشفى

63000260000125000323000125000 الحفي بئر مستشفى

65000770000130000835000130000 بوزيد بسيدي األساسية الصحة مجمع

3300000720000010500000 بقابس ساسي بن محمد الدكتور  مستشفى

103000480000420000583000420000 الحامة مستشفى

93000500000300000593000300000 مارث مستشفى

103000350000105000453000105000 مطماطة مستشفى

113000390000175000503000175000 وذرف مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

132

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

85000750000260000835000260000 بقابس األساسية الصحة مجمع

160000036000005200000 قبلي مستشفى

78000445000185000523000185000 دوز مستشفى

68000285000100000353000100000 الفوار مستشفى

63000390000160000453000160000 األحد سوق مستشفى

15000785000130000800000130000 بقبلي األساسية الصحة مجمع

200000027000004700000 بمدنين بورقيبة الحبيب   مستشفى

135000041500005500000 بجربة  المقدم الصادق  مستشفى

110000034500004550000 جرجيس مستشفى

110000016500002750000 بنقردان مستشفى

63000250000190000313000190000 ميدون مستشفى

58000303000100000361000100000 خداش بني مستشفى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير
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مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

580002750009000033300090000 مخلوف سيدى مستشفى

40000760000150000800000150000 بمدنين األساسية الصحة مجمع

30000720000250000750000250000 بجربة األساسية الصحة مجمع

130000032000004500000 تطـاوين  مستشفى

53000480000120000533000120000 غمراسن مستشفى

73000330000110000403000110000 رمادة مستشفى

85000870000250000955000250000 بتطاوين األساسية الصحة مجمع

4000027100007200002750000720000 الجنوبية بتونس األساسية الصحة مجمع

30000010000001300000 مركز المصورات بالرنين المغناطيسي للوسط

6000014400003000001500000300000 مجمع الصحة األساسية بمنوبة

1500008500002100001000000210000 مجمع الصحة األساسية منزل شاكر بعقارب

43000280000130000323000130000 مستشفى بنبلة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

134

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

140000031000004500000 مستشفى بن عروس

430003300008000037300080000 مستشفى ماجل بلعباس

480003050007000035300070000 مستشفى نبر

20000180000200000 المرصد الوطني لألمراض الجديدة و المستجدة

000 300 000232 320 00096 475 000172 385 00084 825 00059 935 11الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

135

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
الرعاية الصحية األساسية 

1

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مجامع الصحة األساسية البرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

1483000346450007680000361280007680000 المؤسسات الصحية

7300024300003700002503000370000 الشمالية بتونس األساسية الصحة مجمع

6200028300006600002892000660000 عروس ببن األساسية الصحة مجمع

6200012400002900001302000290000 بأريانة األساسية الصحة مجمع

5200012500002700001302000270000 ببنزرت األساسية الصحة مجمع

4200011600003300001202000330000 بنابل األساسية الصحة مجمع

45000650000180000695000180000 بزغوان األساسية الصحة مجمع



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

136

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مجامع الصحة األساسية البرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

3200011700001300001202000130000 بجندوبة األساسية الصحة مجمع

2800010200001500001048000150000 بباجة األساسية الصحة مجمع

90000850000240000940000240000 بالكاف األساسية الصحة مجمع

2700011200001000001147000100000 بسليانة األساسية الصحة مجمع

5200012500002200001302000220000 بالقصرين األساسية الصحة مجمع

4800012000003700001248000370000 بالقيروان األساسية أحمد القروي الصحة مجمع

8500015600005100001645000510000 بسوسة األساسية الصحة مجمع

2500010000002000001025000200000 بالمنستير األساسية الصحة مجمع

15000880000180000895000180000 بالمهدية األساسية الصحة مجمع



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مجامع الصحة األساسية البرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

8000035700007400003650000740000 بصفاقس األساسية الصحة مجمع

6500011400002600001205000260000 بقفصة األساسية الصحة مجمع

300006700008000070000080000 بتوزر األساسية الصحة مجمع

65000770000130000835000130000 بوزيد بسيدي األساسية الصحة مجمع

85000750000260000835000260000 بقابس األساسية الصحة مجمع

15000785000130000800000130000 بقبلي األساسية الصحة مجمع

40000760000150000800000150000 بمدنين األساسية الصحة مجمع

30000720000250000750000250000 بجربة األساسية الصحة مجمع

85000870000250000955000250000 بتطاوين األساسية الصحة مجمع



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مجامع الصحة األساسية البرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

4000027100007200002750000720000 الجنوبية بتونس األساسية الصحة مجمع

6000014400003000001500000300000 مجمع الصحة األساسية بمنوبة

1500008500002100001000000210000 مجمع الصحة األساسية منزل شاكر بعقارب

7 680 000 36 128 000 7 680 000 34 645 000 1 483 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

7 680 000 36 128 000 7 680 000 34 645 000 1 483 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
الخدمات الصحية اإلستشفائية 

2

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات الجهوية البرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

56400000127000000183400000 المؤسسات الصحية

105000011500002200000 الدين خير مستشفى

80000020000002800000 أريانة مستشفى

100000083000009300000 بورقيبة منزل مستشفى

2900000760000010500000 ببنزرت بوقطفة الحبيب مستشفى

185000031500005000000 نابل مستشفى

2500000910000011600000 بنابل المعموري الطاهر محمد مستشفى



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات الجهوية البرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

198000032200005200000 تميم منزل مستشفى

130000027500004050000 زغــــوان  مستشفى

270000044000007100000 جندوبة مستشفى

220000050000007200000 بـاجــة مستشفى

69000012100001900000 الباب مجاز مستشفى

270000040000006700000 بالكاف بورقيبة محمد  مستشفى

235000043500006700000 سليـانــة مستشفى

330000046000007900000 القصرين مستشفى

4100000980000013900000 بالقيروان الجزار ابن مستشفى



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات الجهوية البرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

84000023100003150000 بمساكن  نوفمبر7مستشفى 

80000022000003000000 هالل قصر مستشفى

70000025000003200000 بالمكنين صالح  بن محمد مستشفى

77000016300002400000 المحرس مستشفى

100000019500002950000 جبنيانة مستشفى

87000019300002800000 قرقنة مستشفى

220000055500007750000 بقفصة بوزيان الحسين مستشفى

95000014500002400000 المتلوى مستشفى

140000027000004100000 توزر مستشفى



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات الجهوية البرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

230000051000007400000 بوزيد سيدى مستشفى

3300000720000010500000 بقابس ساسي بن محمد الدكتور  مستشفى

160000036000005200000 قبلي مستشفى

200000027000004700000 بمدنين بورقيبة الحبيب   مستشفى

135000041500005500000 بجربة  المقدم الصادق  مستشفى

110000034500004550000 جرجيس مستشفى

110000016500002750000 بنقردان مستشفى

130000032000004500000 تطـاوين  مستشفى

140000031000004500000 مستشفى بن عروس



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

183 400 000 127 000 000 56 400 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

849200044713000200400005320500020040000 المؤسسات الصحية

128000675000400000803000400000 طبربة مستشفى

880009150005000001003000500000 التضامن  مستشفى

128000825000500000953000500000 الجبل برأس بلخوجة حسان  مستشفى

68000635000385000703000385000 ماطر مستشفى

63000380000180000443000180000 العالية مستشفى

128000445000260000573000260000 سجنان مستشفى

158000645000550000803000550000 قرنبالية مستشفى

48000305000230000353000230000 بوزلفة منزل مستشفى



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

73000330000190000403000190000 خالد بني مستشفى

58000495000250000553000250000 سليمان مستشفى

78000425000300000503000300000 قليبية مستشفى

93000415000150000508000150000 الهوارية مستشفى

63000490000270000553000270000 قربة مستشفى

73000380000280000453000280000 الحمامات مستشفى

63000590000260000653000260000 الفحص مستشفى

108000265000160000373000160000 الناظور مستشفى

78000775000400000853000400000 بوسالم مستشفى



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

83000815000310000898000310000 الدماء غار مستشفى

73000810000190000883000190000 دراهم عين مستشفى

278000645000280000923000280000 طبرقة مستشفى

98000455000210000553000210000 فـرنانــة مستشفى

88000395000180000483000180000 تبرسق مستشفى

78000465000240000543000240000 نفزة مستشفى

53000480000170000533000170000 تستور مستشفى

630003700009000043300090000 عمدون مستشفى

480002350006500028300065000 قبالط مستشفى



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

53000390000180000443000180000 الدهماني مستشفى

48000375000110000423000110000 يوسف سيدى ساقية مستشفى

1580009450003800001103000380000 تاجروين مستشفى

530002500009000030300090000 القصـور مستشفى

530004500007000050300070000 قعفـور مستشفى

53000390000110000443000110000 بوعرادة مستشفى

58000745000180000803000180000 مكثر مستشفى

63000340000140000403000140000 الروحية مستشفى

58000295000120000353000120000 الكريب مستشفى



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

630003000008000036300080000 برقو مستشفى

980002450008000034300080000 كسرى مستشفى

530002300006000028300060000 بورويس سيدى مستشفى

98000455000210000553000210000 فريانة مستشفى

93000710000330000803000330000 سبيطلة مستشفى

88000575000300000663000300000 سبيبة مستشفى

1480008550003400001003000340000 تالة مستشفى

88000355000200000443000200000 فوسانة مستشفى

68000555000190000623000190000 العيون حاجب مستشفى
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توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

73000480000210000553000210000 حفوز مستشفى

63000490000170000553000170000 الوسالتية مستشفى

88000515000380000603000380000 بوحجلة مستشفى

58000420000150000478000150000 اهللا نصر مستشفى

63000360000180000423000180000 السبيخة مستشفى

63000290000115000353000115000 الشبيكة مستشفي

63000390000150000453000150000 العال مستشفى

133000470000270000603000270000 النفيضة مستشفى

58000485000300000543000300000 الكبرى القلعة بيار الحبيب   مستشفى



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

58000285000100000343000100000 علي بو سيدي مستشفى

280002450005000027300050000 الصغرى القلعة مستشفى

53000240000120000293000120000 بوفيشة مستشفى

103000600000400000703000400000 جمال مستشفى

530002200007000027300070000 البقالطة  مستشفى

53000350000200000403000200000 طبلبة مستشفى

530002900006000034300060000 زرمدين مستشفى

43000230000220000273000220000 الوردانين مستشفى

280002550007000028300070000 بوحجر مستشفى



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

43000210000110000253000110000 الساحلين مستشفى

280002350007000026300070000 المديوني قصيبة مستشفى

68000485000280000553000280000 السواسي مستشفى

63000390000150000453000150000 الشابة مستشفى

198000555000530000753000530000 الجم مستشفى

53000260000120000313000120000 شربان مستشفى

43000240000110000283000110000 شامخ أوالد مستشفى

53000250000120000303000120000 علوان سيدى مستشفى

53000230000120000283000120000 بومرداس مستشفى



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

480001850009000023300090000 ملولش مستشفى

53000370000160000423000160000 الساف قصور مستشفى

480002050005000025300050000 هبيرة مستشفى

88000320000250000408000250000 خليفة بن علي بئر مستشفى

63000280000160000343000160000 السخيرة مستشفى

630002100005000027300050000 بلخير مستشفى

103000440000125000543000125000 السند مستشفى

1030003600006000046300060000 المضيلة مستشفى

2130007200009000093300090000 العرائس أم مستشفى



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

153000500000130000653000130000 الرديف مستشفى

63000370000110000433000110000 القطار  مستشفى

133000370000110000503000110000 نفطة مستشفى

88000355000110000443000110000 دقاش مستشفى

580002050002500026300025000 حزوة مستشفى

430002200002500026300025000 تمغزة مستشفى

113000380000245000493000245000 الرقاب مستشفى

830002700009000035300090000 بوزيان منزل مستشفى

63000250000110000313000110000 عون بن مستشفى
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

73000470000125000543000125000 المكناسي مستشفى

83000300000140000383000140000 مزونة مستشفى

63000320000140000383000140000 حفوز أوالد مستشفى

83000370000190000453000190000 جلمة مستشفى

63000260000125000323000125000 الحفي بئر مستشفى

103000480000420000583000420000 الحامة مستشفى

93000500000300000593000300000 مارث مستشفى

103000350000105000453000105000 مطماطة مستشفى

113000390000175000503000175000 وذرف مستشفى
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

78000445000185000523000185000 دوز مستشفى

68000285000100000353000100000 الفوار مستشفى

63000390000160000453000160000 األحد سوق مستشفى

63000250000190000313000190000 ميدون مستشفى

58000303000100000361000100000 خداش بني مستشفى

580002750009000033300090000 مخلوف سيدى مستشفى

53000480000120000533000120000 غمراسن مستشفى

73000330000110000403000110000 رمادة مستشفى

43000280000130000323000130000 مستشفى بنبلة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المستشفيات المحليةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

430003300008000037300080000 مستشفى ماجل بلعباس

480003050007000035300070000 مستشفى نبر

20 040 000 53 205 000 20 040 000 44 713 000 8 492 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

203 440 000 53 205 000 147 040 000 44 713 000 56 400 000 8 492 000 جملة البرنامج 2
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية 

3

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المراكز المختصة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

4800003425000317000017155000365000020580000 المؤسسات الصحية

10000054000005500000 الدم لنقل  الوطني المركز

36000019400003000002300000300000 االستعجالي الطبي االسعاف مركز

15000435000450000 األشعة من للحماية الوطني المركز

15000155000250000170000250000 األدوية  استعمال نتائج من للحذر الوطني المركز

20000370000390000 والجامعي المدرسي للطب الوطني المركز

20000063000006500000 العظمي النخاع لزرع الوطني المركز
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المراكز المختصة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

280000031000005900000 األدوية لمراقبة الـوطني المخبر

500001000040000400009000050000 األعضاء بزرع للنهوض  الوطني المركز

15000485000330000500000330000 بالمنستير  األسنان وجراحة طب مصحة

30000010000001300000 مركز المصورات بالرنين المغناطيسي للوسط

20000180000200000 المرصد الوطني لألمراض الجديدة و المستجدة

20 580 000 3 650 000 17 155 000 3 170 000 3 425 000 480 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

20 580 000 3 650 000 17 155 000 3 170 000 3 425 000 480 000 جملة البرنامج 3
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
القيادة و المساندة 

9

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

140500013300005000002735000500000 مؤسسات التعليم العالي

320000300000130000620000130000 بتونس الصحة تقنيات و لعلوم العليا المدرسة

200000200000100000400000100000 بالمنستير الصحة تقنيات و لعلوم العليا المدرسة

2150001850007500040000075000 بصفاقس الصحة وتقنيات لعلوم العليا المدرسة

2500002100007500046000075000 بسوسة الصحة وتقنيات لعلوم العليا المدرسة

1200001200005000024000050000 المعهد العالي  لعلوم التمريض بتونس

60000800002000014000020000 المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

1000001000002500020000025000 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

100000900002000019000020000 المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

40000450005000850005000 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس

75000527000100000602000100000 مؤسسات التكوين

4000040000 العمومية للصحة  المعهد الوطنى

500025000600003000060000 بالمنستير  الصحة ألعوان المستمر  التكوين معهد

1000030000400004000040000 العمومية المركز الوطني للتكوين البيداغوجي إلطارات الصحة

60003000036000 بورقيبة بمنزل مدرسة علوم التمريض

50004000045000 بنابل مدرسة علوم التمريض
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توزيع نفقات التصرف لسنة
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

50004000045000 بجندوبة مدرسة علوم التمريض

50004000045000 بباجة مدرسة علوم التمريض

50003500040000 بالقصرين علوم التمريض مدرسة

50003700042000 بالقيروان مدرسة علوم التمريض

50002500030000 بالمهدية مدرسة علوم التمريض

50002700032000 بقفصة مدرسة علوم التمريض

40002900033000 بتوزر مدرسة علوم التمريض

50003700042000 بوزيد بسيدى مدرسة علوم التمريض

40002700031000 بقبلي مدرسة علوم التمريض
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23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

30003300036000 بمدنين مدرسة علوم التمريض

30003200035000 بتطاوين  مدرسة علوم التمريض

600 000 3 337 000 600 000 1 857 000 1 480 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

600 000 3 337 000 600 000 1 857 000 1 480 000 جملة البرنامج 9

000 300 232الجملة  العامة 96 320 000 172 475 000 84 385 000 59 825 000 11 935 000
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توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الرعاية الصحية األساسية 
1 البرنـامج
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توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
مجامع الصحة األساسية  البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 808 43المؤسسات الصحية 43 808 000 7 680 000 36 128 000

000 873 2الشمالية بتونس األساسية الصحة مجمع 2 873 000 370 000 2 503 000

000 552 3عروس ببن األساسية الصحة مجمع 3 552 000 660 000 2 892 000

000 592 1بأريانة األساسية الصحة مجمع 1 592 000 290 000 1 302 000

000 572 1ببنزرت األساسية الصحة مجمع 1 572 000 270 000 1 302 000

000 532 1بنابل األساسية الصحة مجمع 1 532 000 330 000 1 202 000

000 875بزغوان األساسية الصحة مجمع 875 000 180 000 695 000

000 332 1بجندوبة األساسية الصحة مجمع 1 332 000 130 000 1 202 000

000 198 1بباجة األساسية الصحة مجمع 1 198 000 150 000 1 048 000

000 180 1بالكاف األساسية الصحة مجمع 1 180 000 240 000 940 000

000 247 1بسليانة األساسية الصحة مجمع 1 247 000 100 000 1 147 000

000 522 1بالقصرين األساسية الصحة مجمع 1 522 000 220 000 1 302 000

000 618 1بالقيروان األساسية أحمد القروي الصحة مجمع 1 618 000 370 000 1 248 000

000 155 2بسوسة األساسية الصحة مجمع 2 155 000 510 000 1 645 000

000 225 1بالمنستير األساسية الصحة مجمع 1 225 000 200 000 1 025 000

000 075 1بالمهدية األساسية الصحة مجمع 1 075 000 180 000 895 000

000 390 4بصفاقس األساسية الصحة مجمع 4 390 000 740 000 3 650 000
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توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
مجامع الصحة األساسية  البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 465 1بقفصة األساسية الصحة مجمع 1 465 000 260 000 1 205 000

000 780بتوزر األساسية الصحة مجمع 780 000 80 000 700 000

000 965بوزيد بسيدي األساسية الصحة مجمع 965 000 130 000 835 000

000 095 1بقابس األساسية الصحة مجمع 1 095 000 260 000 835 000

000 930بقبلي األساسية الصحة مجمع 930 000 130 000 800 000

000 950بمدنين األساسية الصحة مجمع 950 000 150 000 800 000

000 000 1بجربة األساسية الصحة مجمع 1 000 000 250 000 750 000

000 205 1بتطاوين األساسية الصحة مجمع 1 205 000 250 000 955 000

000 470 3الجنوبية بتونس األساسية الصحة مجمع 3 470 000 720 000 2 750 000

000 800 1مجمع الصحة األساسية بمنوبة 1 800 000 300 000 1 500 000

000 210 1مجمع الصحة األساسية منزل شاكر بعقارب 1 210 000 210 000 1 000 000

000 808 143 جملة البرنامج الفرعي  43 808 000 7 680 000 36 128 000

143 808 000 43 808 000 7 680 000 000 128 36جملة البرنامج 
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توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الخدمات الصحية اإلستشفائية 
2 البرنـامج
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توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المستشفيات الجهوية  البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 400 183المؤسسات الصحية 183 400 000 183 400 000

000 200 2الدين خير مستشفى 2 200 000 2 200 000

000 800 2أريانة مستشفى 2 800 000 2 800 000

000 300 9بورقيبة منزل مستشفى 9 300 000 9 300 000

000 500 10ببنزرت بوقطفة الحبيب مستشفى 10 500 000 10 500 000

000 000 5نابل مستشفى 5 000 000 5 000 000

000 600 11بنابل المعموري الطاهر محمد مستشفى 11 600 000 11 600 000

000 200 5تميم منزل مستشفى 5 200 000 5 200 000

000 050 4زغــــوان  مستشفى 4 050 000 4 050 000

000 100 7جندوبة مستشفى 7 100 000 7 100 000

000 200 7بـاجــة مستشفى 7 200 000 7 200 000

000 900 1الباب مجاز مستشفى 1 900 000 1 900 000

000 700 6بالكاف بورقيبة محمد  مستشفى 6 700 000 6 700 000

000 700 6سليـانــة مستشفى 6 700 000 6 700 000

000 900 7القصرين مستشفى 7 900 000 7 900 000

000 900 13بالقيروان الجزار ابن مستشفى 13 900 000 13 900 000

000 150 3بمساكن  نوفمبر7مستشفى  3 150 000 3 150 000
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توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المستشفيات الجهوية  البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

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

000 200 3بالمكنين صالح  بن محمد مستشفى 3 200 000 3 200 000

000 400 2المحرس مستشفى 2 400 000 2 400 000

000 950 2جبنيانة مستشفى 2 950 000 2 950 000

000 800 2قرقنة مستشفى 2 800 000 2 800 000

000 750 7بقفصة بوزيان الحسين مستشفى 7 750 000 7 750 000

000 400 2المتلوى مستشفى 2 400 000 2 400 000

000 100 4توزر مستشفى 4 100 000 4 100 000

000 400 7بوزيد سيدى مستشفى 7 400 000 7 400 000

000 500 10بقابس ساسي بن محمد الدكتور  مستشفى 10 500 000 10 500 000

000 200 5قبلي مستشفى 5 200 000 5 200 000

000 700 4بمدنين بورقيبة الحبيب   مستشفى 4 700 000 4 700 000

000 500 5بجربة  المقدم الصادق  مستشفى 5 500 000 5 500 000

000 550 4جرجيس مستشفى 4 550 000 4 550 000

000 750 2بنقردان مستشفى 2 750 000 2 750 000

000 500 4تطـاوين  مستشفى 4 500 000 4 500 000

000 500 4مستشفى بن عروس 4 500 000 4 500 000
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توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

000 400 1183 جملة البرنامج الفرعي  183 400 000 183 400 000
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توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المستشفيات المحلية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 245 73المؤسسات الصحية 73 245 000 20 040 000 53 205 000

000 203 1طبربة مستشفى 1 203 000 400 000 803 000

000 503 1التضامن  مستشفى 1 503 000 500 000 1 003 000

000 453 1الجبل برأس بلخوجة حسان  مستشفى 1 453 000 500 000 953 000

000 088 1ماطر مستشفى 1 088 000 385 000 703 000

000 623العالية مستشفى 623 000 180 000 443 000

000 833سجنان مستشفى 833 000 260 000 573 000

000 353 1قرنبالية مستشفى 1 353 000 550 000 803 000

000 583بوزلفة منزل مستشفى 583 000 230 000 353 000

000 593خالد بني مستشفى 593 000 190 000 403 000

000 803سليمان مستشفى 803 000 250 000 553 000

000 803قليبية مستشفى 803 000 300 000 503 000

000 658الهوارية مستشفى 658 000 150 000 508 000

000 823قربة مستشفى 823 000 270 000 553 000

000 733الحمامات مستشفى 733 000 280 000 453 000

000 913الفحص مستشفى 913 000 260 000 653 000

000 533الناظور مستشفى 533 000 160 000 373 000
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نظـام أمـد
170

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المستشفيات المحلية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 253 1بوسالم مستشفى 1 253 000 400 000 853 000

000 208 1الدماء غار مستشفى 1 208 000 310 000 898 000

000 073 1دراهم عين مستشفى 1 073 000 190 000 883 000

000 203 1طبرقة مستشفى 1 203 000 280 000 923 000

000 763فـرنانــة مستشفى 763 000 210 000 553 000

000 663تبرسق مستشفى 663 000 180 000 483 000

000 783نفزة مستشفى 783 000 240 000 543 000

000 703تستور مستشفى 703 000 170 000 533 000

000 523عمدون مستشفى 523 000 90 000 433 000

000 348قبالط مستشفى 348 000 65 000 283 000

000 623الدهماني مستشفى 623 000 180 000 443 000

000 533يوسف سيدى ساقية مستشفى 533 000 110 000 423 000

000 483 1تاجروين مستشفى 1 483 000 380 000 1 103 000

000 393القصـور مستشفى 393 000 90 000 303 000

000 573قعفـور مستشفى 573 000 70 000 503 000

000 553بوعرادة مستشفى 553 000 110 000 443 000

000 983مكثر مستشفى 983 000 180 000 803 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
171

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المستشفيات المحلية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 543الروحية مستشفى 543 000 140 000 403 000

000 473الكريب مستشفى 473 000 120 000 353 000

000 443برقو مستشفى 443 000 80 000 363 000

000 423كسرى مستشفى 423 000 80 000 343 000

000 343بورويس سيدى مستشفى 343 000 60 000 283 000

000 763فريانة مستشفى 763 000 210 000 553 000

000 133 1سبيطلة مستشفى 1 133 000 330 000 803 000

000 963سبيبة مستشفى 963 000 300 000 663 000

000 343 1تالة مستشفى 1 343 000 340 000 1 003 000

000 643فوسانة مستشفى 643 000 200 000 443 000

000 813العيون حاجب مستشفى 813 000 190 000 623 000

000 763حفوز مستشفى 763 000 210 000 553 000

000 723الوسالتية مستشفى 723 000 170 000 553 000

000 983بوحجلة مستشفى 983 000 380 000 603 000

000 628اهللا نصر مستشفى 628 000 150 000 478 000

000 603السبيخة مستشفى 603 000 180 000 423 000

000 468الشبيكة مستشفي 468 000 115 000 353 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
172

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المستشفيات المحلية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 603العال مستشفى 603 000 150 000 453 000

000 873النفيضة مستشفى 873 000 270 000 603 000

000 843الكبرى القلعة بيار الحبيب   مستشفى 843 000 300 000 543 000

000 443علي بو سيدي مستشفى 443 000 100 000 343 000

000 323الصغرى القلعة مستشفى 323 000 50 000 273 000

000 413بوفيشة مستشفى 413 000 120 000 293 000

000 103 1جمال مستشفى 1 103 000 400 000 703 000

000 343البقالطة  مستشفى 343 000 70 000 273 000

000 603طبلبة مستشفى 603 000 200 000 403 000

000 403زرمدين مستشفى 403 000 60 000 343 000

000 493الوردانين مستشفى 493 000 220 000 273 000

000 353بوحجر مستشفى 353 000 70 000 283 000

000 363الساحلين مستشفى 363 000 110 000 253 000

000 333المديوني قصيبة مستشفى 333 000 70 000 263 000

000 833السواسي مستشفى 833 000 280 000 553 000

000 603الشابة مستشفى 603 000 150 000 453 000

000 283 1الجم مستشفى 1 283 000 530 000 753 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
173

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المستشفيات المحلية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 433شربان مستشفى 433 000 120 000 313 000

000 393شامخ أوالد مستشفى 393 000 110 000 283 000

000 423علوان سيدى مستشفى 423 000 120 000 303 000

000 403بومرداس مستشفى 403 000 120 000 283 000

000 323ملولش مستشفى 323 000 90 000 233 000

000 583الساف قصور مستشفى 583 000 160 000 423 000

000 303هبيرة مستشفى 303 000 50 000 253 000

000 658خليفة بن علي بئر مستشفى 658 000 250 000 408 000

000 503السخيرة مستشفى 503 000 160 000 343 000

000 323بلخير مستشفى 323 000 50 000 273 000

000 668السند مستشفى 668 000 125 000 543 000

000 523المضيلة مستشفى 523 000 60 000 463 000

000 023 1العرائس أم مستشفى 1 023 000 90 000 933 000

000 783الرديف مستشفى 783 000 130 000 653 000

000 543القطار  مستشفى 543 000 110 000 433 000

000 613نفطة مستشفى 613 000 110 000 503 000

000 553دقاش مستشفى 553 000 110 000 443 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
174

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المستشفيات المحلية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 288حزوة مستشفى 288 000 25 000 263 000

000 288تمغزة مستشفى 288 000 25 000 263 000

000 738الرقاب مستشفى 738 000 245 000 493 000

000 443بوزيان منزل مستشفى 443 000 90 000 353 000

000 423عون بن مستشفى 423 000 110 000 313 000

000 668المكناسي مستشفى 668 000 125 000 543 000

000 523مزونة مستشفى 523 000 140 000 383 000

000 523حفوز أوالد مستشفى 523 000 140 000 383 000

000 643جلمة مستشفى 643 000 190 000 453 000

000 448الحفي بئر مستشفى 448 000 125 000 323 000

000 003 1الحامة مستشفى 1 003 000 420 000 583 000

000 893مارث مستشفى 893 000 300 000 593 000

000 558مطماطة مستشفى 558 000 105 000 453 000

000 678وذرف مستشفى 678 000 175 000 503 000

000 708دوز مستشفى 708 000 185 000 523 000

000 453الفوار مستشفى 453 000 100 000 353 000

000 613األحد سوق مستشفى 613 000 160 000 453 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
175

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المستشفيات المحلية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 503ميدون مستشفى 503 000 190 000 313 000

000 461خداش بني مستشفى 461 000 100 000 361 000

000 423مخلوف سيدى مستشفى 423 000 90 000 333 000

000 653غمراسن مستشفى 653 000 120 000 533 000

000 513رمادة مستشفى 513 000 110 000 403 000

000 453مستشفى بنبلة 453 000 130 000 323 000

000 453مستشفى ماجل بلعباس 453 000 80 000 373 000

000 423مستشفى نبر 423 000 70 000 353 000

000 245 273 جملة البرنامج الفرعي  73 245 000 20 040 000 53 205 000

2256 645 000256 645 000203 440 000 000 205 53جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
176

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية 
3 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المراكز المختصة  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 230 24المؤسسات الصحية 24 230 000 20 580 000 3 650 000

000 500 5الدم لنقل  الوطني المركز 5 500 000 5 500 000

000 600 2االستعجالي الطبي االسعاف مركز 2 600 000 300 000 2 300 000

000 450األشعة من للحماية الوطني المركز 450 000 450 000

000 420األدوية  استعمال نتائج من للحذر الوطني المركز 420 000 250 000 170 000

000 390والجامعي المدرسي للطب الوطني المركز 390 000 390 000

000 500 6العظمي النخاع لزرع الوطني المركز 6 500 000 6 500 000

000 900 5األدوية لمراقبة الـوطني المخبر 5 900 000 5 900 000

000 140األعضاء بزرع للنهوض  الوطني المركز 140 000 50 000 90 000

000 830بالمنستير  األسنان وجراحة طب مصحة 830 000 330 000 500 000

000 300 1مركز المصورات بالرنين المغناطيسي للوسط 1 300 000 1 300 000

000 200المرصد الوطني لألمراض الجديدة و المستجدة 200 000 200 000

000 230 224 جملة البرنامج الفرعي  24 230 000 20 580 000 3 650 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
177

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

324 230 000 24 230 000 20 580 000 000 650 3جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
178

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

القيادة و المساندة 
9 البرنـامج



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
179

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 235 3مؤسسات التعليم العالي 3 235 000 500 000 2 735 000

000 750بتونس الصحة تقنيات و لعلوم العليا المدرسة 750 000 130 000 620 000

000 500بالمنستير الصحة تقنيات و لعلوم العليا المدرسة 500 000 100 000 400 000

000 475بصفاقس الصحة وتقنيات لعلوم العليا المدرسة 475 000 75 000 400 000

000 535بسوسة الصحة وتقنيات لعلوم العليا المدرسة 535 000 75 000 460 000

000 290المعهد العالي  لعلوم التمريض بتونس 290 000 50 000 240 000

000 160المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف 160 000 20 000 140 000

000 225المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة 225 000 25 000 200 000

000 210المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس 210 000 20 000 190 000

000 90المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس 90 000 5 000 85 000

000 702مؤسسات التكوين 702 000 100 000 602 000

000 40العمومية للصحة  المعهد الوطنى 40 000 40 000

000 90بالمنستير  الصحة ألعوان المستمر  التكوين معهد 90 000 60 000 30 000

000 80العمومية المركز الوطني للتكوين البيداغوجي إلطارات الصحة 80 000 40 000 40 000

000 36بورقيبة بمنزل مدرسة علوم التمريض 36 000 36 000

000 45بنابل مدرسة علوم التمريض 45 000 45 000

000 45بجندوبة مدرسة علوم التمريض 45 000 45 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
180

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 45بباجة مدرسة علوم التمريض 45 000 45 000

000 40بالقصرين علوم التمريض مدرسة 40 000 40 000

000 42بالقيروان مدرسة علوم التمريض 42 000 42 000

000 30بالمهدية مدرسة علوم التمريض 30 000 30 000

000 32بقفصة مدرسة علوم التمريض 32 000 32 000

000 33بتوزر مدرسة علوم التمريض 33 000 33 000

000 42بوزيد بسيدى مدرسة علوم التمريض 42 000 42 000

000 31بقبلي مدرسة علوم التمريض 31 000 31 000

000 36بمدنين مدرسة علوم التمريض 36 000 36 000

000 35بتطاوين  مدرسة علوم التمريض 35 000 35 000

000 937 23 جملة البرنامج الفرعي  3 937 000 600 000 3 337 000

93 937 000 3 937 000 600 000 000 337 3جملة البرنامج 

000 620 000328 620 000328 300 000232 320 96الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

181

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

7500001170000012450000مؤسسات البحث

3115500080300000510000029655000033400036589000376850000المؤسسات الصحية

31880009100007000040000413800070000مؤسسات النهوض بالقطاعات

6713000500000120700072130001207000مؤسسات أخرى

000 577 000390 940 00047 000374 527 000309 510 0006 050 00081 056 41الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

182

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

7500001170000012450000مؤسسات البحث

7500001170000012450000 معهد  باستور

3115500080300000510000029655000033400036589000376850000المؤسسات الصحية

26855000510000045000033400032289000450000 الديوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري

60000002010000026100000 مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس

39000001210000016000000 مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس

34500002075000024200000 مستشفى  الحبيب  بورقيبة  بصفاقس

2850000745000010300000 معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقويم  األعضاء  بقصر  السعيد

102000042800005300000 المعهد  الوطني  للتغذية  والتكنولوجيا  الغذائية  بتونس

38500001165000015500000 مركز  التوليد  وطب  الرضيع  تونس

180000038000005600000 معهد  الهادي  الرايس  ألمراض  العيون  بتونس

21000001080000012900000 معهد  صالح  عزيز  تونس



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

183

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

215000073500009500000 المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب

265000071500009800000 مستشفى  عزيزة  عثمانة

31000001270000015800000 مستشفى  الحبيب  ثامر

27000001030000013000000 مستشفى  عبد  الرحمان  المامي  لألمراض  الرئوية

2200000640000022000006400000 مستشفى  الرازي  بمنوبة

58000002420000030000000 مستشفى  فطومة  بورقيبة  بالمنستير

88000002540000034200000 مستشفى  شارل  نيكول

73000002370000031000000 مستشفى  الرابطة

52000002490000030100000 مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة

50800001062000015700000 مستشفى  المنجي  سليم  بالمرسى

50500002595000031000000 مستشفى  سهلول  بسوسة

2100000900000150000021000002400000 المركب  الصحي  بجبل  الوسط



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

184

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

31000001240000015500000 مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس

35000001260000016100000 مستشفى الطاهر صفر بالمهدية

31880009100007000040000413800070000مؤسسات النهوض بالقطاعات

27880004600007000040000328800070000 ديوان  المياه  المعدنية

400000450000850000 الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي

6713000500000120700072130001207000مؤسسات أخرى

51650005000007000005665000700000 مركز  اإلعالمية  لوزارة  الصحة  العمومية

15480005070001548000507000 الوكالة  الوطنية  للرقابة  الصحية  والبيئـية  للمنتجات

000 577 000390 940 00047 000374 527 000309 510 0006 050 00081 056 41الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

185

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
الرعاية الصحية األساسية 

1

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الديوان الوطني لألسرة و العمران البشريالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

26855000510000045000033400032289000450000 المؤسسات الصحية

26855000510000045000033400032289000450000 الديوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري

450 000 32 289 000 334 000 450 000 5 100 000 26 855 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

450 000 32 289 000 334 000 450 000 5 100 000 26 855 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

186

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية 

3

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المؤسسات العمومية للصحةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

2200000794000002946000002200000374000000 المؤسسات الصحية

60000002010000026100000 مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس

39000001210000016000000 مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس

34500002075000024200000 مستشفى  الحبيب  بورقيبة  بصفاقس

2850000745000010300000 معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقويم  األعضاء  بقصر  السعيد

102000042800005300000 المعهد  الوطني  للتغذية  والتكنولوجيا  الغذائية  بتونس



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

187

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المؤسسات العمومية للصحةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

38500001165000015500000 مركز  التوليد  وطب  الرضيع  تونس

180000038000005600000 معهد  الهادي  الرايس  ألمراض  العيون  بتونس

21000001080000012900000 معهد  صالح  عزيز  تونس

215000073500009500000 المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب

265000071500009800000 مستشفى  عزيزة  عثمانة

31000001270000015800000 مستشفى  الحبيب  ثامر

27000001030000013000000 مستشفى  عبد  الرحمان  المامي  لألمراض  الرئوية

2200000640000022000006400000 مستشفى  الرازي  بمنوبة

58000002420000030000000 مستشفى  فطومة  بورقيبة  بالمنستير



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

188

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المؤسسات العمومية للصحةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

88000002540000034200000 مستشفى  شارل  نيكول

73000002370000031000000 مستشفى  الرابطة

52000002490000030100000 مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة

50800001062000015700000 مستشفى  المنجي  سليم  بالمرسى

50500002595000031000000 مستشفى  سهلول  بسوسة

31000001240000015500000 مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس

35000001260000016100000 مستشفى الطاهر صفر بالمهدية

374 000 000 2 200 000 294 600 000 79 400 000 2 200 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

189

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المراكز المختصة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

7500001170000012450000 مؤسسات البحث

7500001170000012450000 معهد  باستور

2100000900000150000021000002400000 المؤسسات الصحية

2100000900000150000021000002400000 المركب  الصحي  بجبل  الوسط

27880004600007000040000328800070000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

27880004600007000040000328800070000 ديوان  المياه  المعدنية

15480005070001548000507000 مؤسسات أخرى

15480005070001548000507000 الوكالة  الوطنية  للرقابة  الصحية  والبيئـية  للمنتجات

15 427 000 6 936 000 40 000 13 777 000 460 000 1 650 000 6 436 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

389 427 000 9 136 000 40 000 308 377 000 460 000 81 050 000 8 636 000 جملة البرنامج 3



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

190

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
القيادة و المساندة 

9

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العموميةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

51650005000007000005665000700000 مؤسسات أخرى

51650005000007000005665000700000 مركز  اإلعالمية  لوزارة  الصحة  العمومية

700 000 5 665 000 700 000 500 000 5 165 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

191

23 الباب:
اإلدارة المركزية: الصحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

400000450000850000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

400000450000850000 الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي

850 000 450 000 400 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

700 000 6 515 000 700 000 950 000 5 565 000 جملة البرنامج 9
000 577 390الجملة  العامة 47 940 000 374 000 309 527 000 6 510 000 81 050 000 41 056 000



نظـام أمـد
192

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الرعاية الصحية األساسية 
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 739 32المؤسسات الصحية 32 739 000 450 000 32 289 000

000 739 32الديوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري 32 739 000 450 000 32 289 000

000 739 232 جملة البرنامج الفرعي  32 739 000 450 000 32 289 000

132 739 000 32 739 000 450 000 000 289 32جملة البرنامج 



نظـام أمـد
193

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البحث و الخدمات اإلستشفائية الجامعية 
3 البرنـامج



نظـام أمـد
194

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

المؤسسات العمومية للصحة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 200 376المؤسسات الصحية 376 200 000 374 000 000 2 200 000

000 100 26مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس 26 100 000 26 100 000

000 000 16مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس 16 000 000 16 000 000

000 200 24مستشفى  الحبيب  بورقيبة  بصفاقس 24 200 000 24 200 000

000 300 10معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقويم  األعضاء  بقصر  السعيد 10 300 000 10 300 000

000 300 5المعهد  الوطني  للتغذية  والتكنولوجيا  الغذائية  بتونس 5 300 000 5 300 000

000 500 15مركز  التوليد  وطب  الرضيع  تونس 15 500 000 15 500 000

000 600 5معهد  الهادي  الرايس  ألمراض  العيون  بتونس 5 600 000 5 600 000

000 900 12معهد  صالح  عزيز  تونس 12 900 000 12 900 000

000 500 9المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب 9 500 000 9 500 000

000 800 9مستشفى  عزيزة  عثمانة 9 800 000 9 800 000

000 800 15مستشفى  الحبيب  ثامر 15 800 000 15 800 000

000 000 13مستشفى  عبد  الرحمان  المامي  لألمراض  الرئوية 13 000 000 13 000 000

000 600 8مستشفى  الرازي  بمنوبة 8 600 000 6 400 000 2 200 000

000 000 30مستشفى  فطومة  بورقيبة  بالمنستير 30 000 000 30 000 000

000 200 34مستشفى  شارل  نيكول 34 200 000 34 200 000

000 000 31مستشفى  الرابطة 31 000 000 31 000 000



نظـام أمـد
195

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

المؤسسات العمومية للصحة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 100 30مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة 30 100 000 30 100 000

000 700 15مستشفى  المنجي  سليم  بالمرسى 15 700 000 15 700 000

000 000 31مستشفى  سهلول  بسوسة 31 000 000 31 000 000

000 500 15مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس 15 500 000 15 500 000

000 100 16مستشفى الطاهر صفر بالمهدية 16 100 000 16 100 000

000 200 1376 جملة البرنامج الفرعي  376 200 000 374 000 000 2 200 000



نظـام أمـد
196

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

المراكز المختصة  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 450 12مؤسسات البحث 12 450 000 12 450 000

000 450 12معهد  باستور 12 450 000 12 450 000

000 500 4المؤسسات الصحية 4 500 000 2 400 000 2 100 000

000 500 4المركب  الصحي  بجبل  الوسط 4 500 000 2 400 000 2 100 000

000 358 3مؤسسات النهوض بالقطاعات 3 358 000 70 000 3 288 000

000 358 3ديوان  المياه  المعدنية 3 358 000 70 000 3 288 000

000 055 2مؤسسات أخرى 2 055 000 507 000 1 548 000

000 055 2الوكالة  الوطنية  للرقابة  الصحية  والبيئـية  للمنتجات 2 055 000 507 000 1 548 000

000 363 222 جملة البرنامج الفرعي  22 363 000 15 427 000 6 936 000

3398 563 000398 563 000389 427 000 000 136 9جملة البرنامج 



نظـام أمـد
197

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارة المركزية: الصحة 

23 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

القيادة و المساندة 
9 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 365 6مؤسسات أخرى 6 365 000 700 000 5 665 000

000 365 6مركز  اإلعالمية  لوزارة  الصحة  العمومية 6 365 000 700 000 5 665 000

000 365 16 جملة البرنامج الفرعي  6 365 000 700 000 5 665 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

اإلدارات المركزية و الجهوية للصحة  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 850مؤسسات النهوض بالقطاعات 850 000 850 000

000 850الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي 850 000 850 000

000 2850 جملة البرنامج الفرعي  850 000 850 000

97 215 000 7 215 000 700 000 000 515 6جملة البرنامج 

000 517 000438 517 000438 577 000390 940 47الجملة  العامة



198 نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الديوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري

138000اإلطارات 10

40000طبيب  2

85000متصرف  7

13000أستاذ أول  1

280000أعوان المساندة أو التسيير  28

150000فني سامي للصحة  14

130000ممرض أول للصحة  14

90000أعوان التنفيذ  18

940000عامل صنف   8

1050000عامل صنف   10

56508000جملة المؤسسة : 

ديوان  المياه  المعدنية

1اإلطارات

1متصرف 

2أعوان التنفيذ 

2عامل 

3جملة المؤسسة : 

59508000  الجملة العامة : 



199 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الكلفةالعدد   المدة

باألشهر
الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الديوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري

638000اإلطارات

16,018000طبيب إختصاصي 

43,015000متصرف 

13,05000محلل 

2077000أعوان المساندة أو التسيير 

153,055000فني سامي للصحة 

54,022000ممرض للصحة 

935000أعوان التنفيذ 

16,05000مساعد للصحة 

85,030000عامل 

 ---- 35150000جملة المؤسسة : 

ديوان  المياه  المعدنية

215000اإلطارات

26,015000متصرف 

15000أعوان المساندة أو التسيير 

16,05000تقني 

 ---- 320000جملة المؤسسة : 

الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي

667000اإلطارات



200 نظـام أمـد

 بحساب الدينار
الكلفةالعدد   المدة

باألشهر
الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

26,025000طبيب 

26,027000صيدلي 

26,015000متصرف 

213000أعوان المساندة أو التسيير 

26,013000فني سامي للصحة 

 ---- 880000جملة المؤسسة : 

000 250---- 46  الجملة العامة : 



201 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الديوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري

185اإلطارات

4متصرف عام 

4متصرف رئيس 

35متصرف مستشار 

1مهندس رئيس 

2مهندس أول 

5أستاذ مساعد 

44طبيب 

51متصرف 

7محلل 

32أخصائي نفساني 

563أعوان المساندة أو التسيير 

32ملحق إدارة 

214فني سامي للصحة 

15مكون 

90كاتب تصرف 

142ممرض للصحة 

10محاسب 

60مساعد فني 

742أعوان التنفيذ 



202 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

15مستكتب إدارة 

22مساعد للصحة 

122سائق 

235عامل 

348منشط 

1490جملة المؤسسة : 

مستشفى  الرازي  بمنوبة

289أعوان التنفيذ 

223عامل صنف  

330عامل صنف  

425عامل صنف  

531عامل صنف  

655عامل صنف  

736عامل صنف  

831عامل صنف  

930عامل صنف  

1028عامل صنف  

289جملة المؤسسة : 

المركب  الصحي  بجبل  الوسط

26اإلطارات

2متصرف مستشار 

1تقني سامي رئيس 

1طبيب إختصاصي 

4طبيب أول 

1طبيب رئيس 



203 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1طبيب 

5متصرف 

1مساعد تكوين 

4أخصائي نفساني 

1أستاذ إستثنائي جامعي في الطب 

5فني سامي أول للصحة 

51أعوان المساندة أو التسيير 

6ملحق إدارة 

2تقني 

17فني سامي للصحة 

4ممرض أول للصحة 

10كاتب تصرف 

12ممرض للصحة 

143أعوان التنفيذ 

10مستكتب إدارة 

133عامل 

220جملة المؤسسة : 

ديوان  المياه  المعدنية

44اإلطارات

4متصرف عام 

5متصرف رئيس 

5متصرف مستشار 

1مستشار المصالح العمومية 

3مهندس عام 

4مهندس رئيس 



204 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

4مهندس أول 

16متصرف 

1مهندس 

1موثق أرشيف أول 

38أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

1تقني 

3واضع برامج أو مبرمج 

14تقني سامي 

11كاتب مديرية 

1عون إدخال معلومات ذو كفاءة 

2ملحق إدارة أول 

4عون إداري مختص 

1محضر 

12أعوان التنفيذ 

12عامل مختص 

94جملة المؤسسة : 

الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحي

6اإلطارات

2مهندس أول 

2طبيب 

2صيدلي 

2أعوان المساندة أو التسيير 

2تقني 

8جملة المؤسسة : 



205 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

مركز  اإلعالمية  لوزارة  الصحة  العمومية

102اإلطارات

1متصرف عام 

1متصرف رئيس 

3مهندس عام 

7مهندس رئيس 

18مهندس أول 

1محلل رئيس 

5متصرف 

11متصرف أول 

12محلل أول 

43محلل 

63أعوان المساندة أو التسيير 

5واضع برامج أو مبرمج 

12كاتب إدارة 

44فني سامي 

2تقني في التصرف 

31أعوان التنفيذ 

1عون إداري 

30عامل 

196جملة المؤسسة : 

الوكالة  الوطنية  للرقابة  الصحية  والبيئـية  للمنتجات

53اإلطارات

7متصرف مستشار 

2مستشار المصالح العمومية 



206 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

2مهندس عام 

7مهندس رئيس 

8مهندس أول 

4طبيب رئيس 

2طبيب 

1صيدلي أول 

5صيدلي 

3طبيب بيطري أول 

3متصرف 

1متفقد جهوي للصحة 

1متفقد مركزي للصحة 

3تقني أول 

2تقني رئيس 

2فني سامي أول للصحة 

5أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

1تقني 

3كاتب تصرف 

20أعوان التنفيذ 

7مستكتب إدارة 

13عامل 

78جملة المؤسسة : 

375 2  الجملة العامة : 
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إعتمادات البرامج :  000 305 222   دينارا

توزيع إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع حسب األقسام :
(بحساب الدينار)

إعتمادات إعتمادات
الدفع التعهد بيان األقسام

القسم السادس

125 000 000 222 150 000 االستثمارات المباشرة

القسم السابع
3 000 000 3 205 000 التمويل العمومي

القسم التاسع
 - نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة- 

128 000 000 225 355 000 الجمــلة 

الباب : 23 
وزارة الصحة 

نفقات التنمية لسنة 2014



نفقات التنمية لسنة

البــنود

اإلدارة المركزية: الصحة 
23  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

27 500

162 610

3 205

32 80074 425

160 36033 025

3 205

125

2 875

التعهد

32 80074 425

160 36033 025

125

3 2052 875

190 110193 160107 450193 160107 450

3 2053 2053 0003 2053 000

193 315196 365110 450196 365110 450

 II جملة فرعية

2014

208

_ 1
وزارة الصحة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

المؤسسات اإلستشفائية: الصحة 
23  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

7 100

21 890

7 10014 450

21 8903 100

التعهد

7 10014 450

21 8903 100

28 99028 99017 55028 99017 550

28 99028 99017 55028 99017 550

 II جملة فرعية

2014

209

_ 2
وزارة الصحة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

اإلدارة المركزية: الصحة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

210

_231 الباب:

إقتناء أراضي 066013 0003 200500

بناءات إدارية 066036 7504 5001 500

تجهيزات إدارية 066042 5002 5003 700

البرامج اإلعالمية 06605500500800

التكوين 066061 5001 5001 850

مصاريف اإلشهار و اإلعالنات 06607100100100

مصاريف مختلفة 06608200

الطب الوقائي 0674424 71024 71018 411

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 0674513 98014 2806 890

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية 0674638 26041 26016 260

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 0674720 41021 91015 090

صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 0674811 30011 6004 400

تجهيز الهياكل الصحية 0674964 60064 60034 749

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 067502 5002 5003 000

190 110193 160107 450 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

المؤسسات اإلستشفائية: الصحة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

211

_232 الباب:

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 0674514 29014 2908 950

صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 067481 000

تجهيز الهياكل الصحية 0674912 70012 7006 700

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 067502 0002 000900

28 99028 99017 550 الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

اإلدارة المركزية: الصحة 

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

212

_231 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

590 1اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي07806 1 590 1 590

705705705الديوان الوطني لإلسرة و العمران البشري

200200200مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية

757575الوكالة الوطنية للرقابة الصحية و البيئية للمنتوجات

610610610الهيئة الوطنية لإلعتماد في المجال الصحي

410 1التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 1 615 1 615

410 6151 6151 1ديوان المياه المعدنية

000 2053 2053 3الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

اإلدارة المركزية: الصحة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

213

_231 الباب:

إقتناء أراضي 06601200200

بناءات إدارية 066032 6002 600800

تجهيزات إدارية 066043 200

البرامج اإلعالمية 06605600

التكوين 066061 550

مصاريف مختلفة 06608200

الطب الوقائي 067446 416

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 067458001 1004 950

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية 0674617 55020 55011 910

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 067475 8507 35013 150

صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 067483002 100

تجهيز الهياكل الصحية 0674970070027 449

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 067501 900

27 50032 80074 425 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزية: الصحة 

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

214نظـام أمـد

_231 الباب:

د1000بحساب 
الرعایة الصحیة األساسیة 1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مجامع الصحة األساسیة  1البرنامج الفرعي

الطب الوقائي 06744

250السل مرض مقاومة حملة 00 0003

500 2التلقيح 00 0004

800الكلب داء مقاومة حملة 00 0006

50األطفال عند اإلسهال أمراض مقاومة 00 0008

50اإلجتماعية لألمراض أدوية إقتناء  00 0010
500والجامعي المدرسي للطب الوطني البرنامج 00 0011

000 1المحيط وحماية الصحة حفظ برنامج 00 0012

السيدا "المكتسبة المناعة نقص مرض مقاومة حملة "400 00 0013

100العقـــرب لــدغة مقاومة 00 0015

200ة الوالد  ثـر وإ قبل ما فترة في الوقاية برنامج 00 0016

50البصر فقد من الوقاية 00 0020
200ج -صنف الكبـد إلتهاب أمراض كشف 00 0021

100الدم ضغط وارتفاع السكري- المزمنة  األمراض مقاومة برنامج 00 0023

50البرنامج الوطني لصحة المسنين 00 0026

100التلقيح ضد الحميراء 00 0028

50البرنامج الوطني لمقاومة التدخين 00 0034

16النهوض بالصحة النفسية 00 0056
6 416 06744جملــة الفصـل

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 06747

100 ببوشمة بقابس4بناء مركز للصحة األساسية صنف  81 0028

عيادات خارجية ووحدات مخبر( إحداث مركز وسيط بالكبارية 
( وأشعة وطب أسنان

100 11 0168

450450100إحداث مركز وسيط بالحرايرية 11 0192

650650100إحداث مركز وسيط بالمنستير 52 0200

وحدات(تحويل مركز الصحة األساسية بتوجان إلى مركز وسيط 
(مخبر وأشعة وأسنان

50 81 0219

تطوير مركز الصحة األساسية برجيم معتوق إلى مركز وسيط
4صنف 

50 73 0223

 بكل من الحردوب3إحداث مركزين للصحة األساسية صنف 
باألحواش و العرق بفريانة

50 42 0224
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06747

100بناء مركز صحي وسيط بالمحمدية 13 0229

50تهيئة مركز الصحة األساسية بالجريصة 33 0235

50بناء وحدتي االستعجالي والتوليد بالمركز الصحي بالسبالة 43 0243

2012200بناء مراكز الصحة األساسية  برنامج  00 0254

50تعويض مركزي الصحة األساسية بالتاللت وقصر أوالد بوبكر 83 0273

50تعويض مركز رعاية األم والطفل بالفحص 22 0279

50بناء مجمع الصحة األساسية بجبنيانة 61 0282

50 بمدينة بوعرادة3إحداث مركز صحة أساسية صنف  34 0305

100إحداث مركز وسيط بالجديدة 14 0327

50بناء مخزن أدوية بمجمع الصحة األساسية بنابل 21 0337

4تحويل مركز الصحة األساسية بمنزل جميل إلى صنف  .50 23 0342

450تحويل مركز الصحة األساسية بتينجة إلى صنف  23 0343

50إحداث مركز وسيط بالرجيش 53 0350

50تحويل مركز الصحة األساسية بالزريبة إلى مركز وسيط 22 0353

رواد- بناء مركز وسيط بمنطقة جعفر  .50 12 0354

الهبة األوروبية(تأهيل الخطوط األمامية للقطاع الصحي  )500 98 0355

200إعادة بناء مجمع الصحة األساسية بتطاوين 83 0356

650650100بناء مركز وسيط بحي الرياض معتمدية سليمان 21 0366

300300100إعادة بناء مركز للصحة األساسية بحي حشاد ببنزرت 23 0369

2013200تهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00 0370

2013500بناء مراكز الصحة األساسية برنامج  00 0371

توسعة مركز الصحة األساسيةبوشتاتة وتركيز وحدتي أشعة وتحاليل
طبية

50 31 0373

50بناء مقر للمجمع الصحي بجندوبة ومخزن لألدوية 32 0382

50 بعين زغوان4احداث مركز للصحة األساسية صنف  11 0384

50 برادس4احداث مركز للصحة األساسية صنف  13 0385

350إعادة بناء مركز الصحة األساسية بسيدي مصباح صنف  13 0386

450تطوير مركز الصحة األساسية بعميرة الحجاج إلى صنف  52 0389

50تطوير مركز الصحة األساسية ببني حسان إلى مركز وسيط 52 0390

50  بالطويرف4بناء مركز الصحة األساسية صنف  33 0392

50 بالدهماني3احداث مركز للصحة األساسية صنف  33 0393
2 0502 0503 600 06747جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749

50تجهيز المركز الوسيط بالمنيهلة 12 0400

عيادات خارجية و وحدات مخبر- تجهيز مركز الوسيط بالكبارية 
و أشعة و طب أسنان

50 11 0407

50تجهيز وحدة المخبر و األشعة بالمستشفى المحلي بقلعة األندلس 12 0409

 بحي المهرجان4تجهيز مركز الصحة األساسية من صنف 
بتطاوين

50 83 0423

50 بمدنين4تجهيز مركز الصحة األساسية  صنف  82 0425

50تجهيز مركز اوسيط بوادي الزرقاء بباجة 31 0428

2012برنامج (تجهيز مراكز الصحة األساسية  )100 00 0437
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06749

50تجهيز المركز الوسيط بالحرايرية 11 0490

إحداث: تحويل مركز الصحة األساسية بتوجان إلى مركز وسيط
مخبر ووحدة أشعة

50 81 0495

2013100برنامج - تجهيز مراكز الصحة األساسية 00 0499

50تجهيز مركز الصحة األساسية برجيم معتوق 73 0550

تجهيز مراكز الصحة األساسية بالحردوب واالحواش والعرق
بفريانة

100 42 0551

50تجهيز المستشفى المحلي ومركز الصحة األساسية بحاسي الفريد 42 0552
50تجهيز مركز صحي بالمحمدية 13 0553

50تجهيز مركز الصحة األساسية بنعسان 13 0554

50تجهيز تهيئة وتوسعة المركز الصحي بوادي مليز 32 0558

50تجهيز تهيئة وتوسعة مركز الصحة األساسية بجدليان 42 0565

50تجهيز وحدة االستعجالي والتوليد بالمركز الصحي بالسبالة 43 0567

50تجهيز مركز الصحة األساسية ببوشمة بقابس 81 0573
50تجهيز مركز الصحة األساسية ببوعرادة 34 0595

30تجهيز مخزن أدوية بمجمع الصحة األساسية بنابل 21 0602

450تجهيز تحويل مركز الصحة األساسية بمنزل جميل إلى صنف  23 0603

450تجهيز تحويل مركز الصحة األساسية بتينجة إلى صنف  23 0604

20 بالشرقية معتمدية الشابة3تجهيز مركز الصحة األساسية صنف 53 0606

50تجهيز المركز الوسيط بالرجيش 53 0607
 بسلقطة معتمدية قصور3تجهيز مركز الصحة األساسية صنف 

الساف
20 53 0608

50تجهيز تحويل مركز الصحة األساسية بالزريبة إلى مركز وسيط 22 0609

50رواد- تجهيز المركز الوسيط بمنطقة جعفر 12 0610
1 470 06749جملــة الفصـل

2 0502 05011 486 1جملــة البرنامج الفرعي
2 0502 05011 486 1جملــة البرنامج

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة 2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المستشفیات الجھویة  1البرنامج الفرعي

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية 06746

200ببنزرت الجهوي المستشفى بناء 23 0047

الدراسات إعتمادات  150 00 0053

البنك األروبي لإلستثمار(بناء مستشفي طبرقة  )100 32 0061

البنك األروبي لإلستثمار(تهيئة المستشفي الجهوي بالقيروان    )100 41 0062

50بناء قسم العيادات الخارجية:مستشفى خير الدين 11 0067

200توسعة المستشفى الجهوي بأريانة 12 0094

200توسعة المستشفى الجهوي ببن عروس 13 0095

تعويض أقسام إستشفائية و بناء قسم:مستشفى منزل بورقيبة
األمراض النفسية

50 23 0096
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القسط الثالث(تهيئة المستشفى الجهوي بخير الدين  )150 11 0099

إحداث أقسام ألمراض القلب والعيون وجراحة العظام وقاعات
دراسات( عمليات بمستشفى سيدي بوزيد   )

200200300 43 0107

750750100بناء مستشفى جهوي بمجاز الباب 31 0108

تعويض قسم اإلستعجالي وتحويل األقسام اإلستشفائية الجراحية
بالمستشفى الجهوي بباجة

200 31 0147

150150150إحداث قسم لإلنعاش الطبي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل 21 0150

50بناء مقر لإلدارة وفضاءات وظيفية بالمستشفى الجهوي بزغوان 22 0151
300300150بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بالقيروان 41 0154

50بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بقفصة 71 0155

150بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بصفاقس 61 0156

بناء أقسام الجراحة وما بعد الجراحة واإلنعاش وقاعات العمليات
بالمستشفى الجهوي بقصرهالل

200 52 0157

100بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين 42 0166

45045050بناء مركز للطب المدرسي والجامعي بالمنستير 52 0167

100بناء قسم ألمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم 21 0178

500500400بناء مخبر وطني لحفظ الصحة ببن عروس 13 0179

50إيواء قسم تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي بقفصة 71 0182

100تأهيل و تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بالكاف 33 0183

نجديد شبكة التكييف المركزي بقاعات العمليات بالمستشفى الجهوي
بقفصة

400400100 71 0186

تجديد معدات شبكة التسخين المركزي و الماء الصالح للشراب
بالمستشفى الجهوي بقبلي

100 73 0187

800300 8004 4صيانة المستشفى الجهوي بقابس 81 0188

2300300100تأهيل وتجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بالكاف قسط  33 0189

50بناء أرشيف مركزي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 43 0190

50بناء قسم اإلنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي 73 0191

50إحداث وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم 21 0192

تجديد أقسام طب العيون واألنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي
بمنزل بورقيبة

100 23 0193

50بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 0194
500500150بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف 33 0195

تهيئة األقسام اإلستشفائية وبناء جناح إقامة ألمراض المعدة
بالمستشفى الجهوي بسليانة

100 34 0196

650650100بناء قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرين 42 0197

40040050بناء قسم المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بالقصرين 42 0198

تهيئة وتوسعة قسم الجراحة والعيلدات الخارجية بالمستشفى الجهوي
بقرقنة

100100100 61 0200

100بناء عيادات خارجية بالمستشفى الجهوي بالمتلوي 71 0201

500500100توسعة قسم العمليات بالمستشفى الجهوي بتوزر 72 0202

50إحداث قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بتوزر 72 0203

100بناء عيادات خارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان 22 0204

800800100بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 43 0205
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50بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسليانة 34 0207

100بناء مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسليانة 34 0208

100إعادة بناء المخبر الجهوي للصحة العمومية بسليانة 34 0209

250بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين قسط  83 0211

50تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر 72 0212

100تهيئة وتوسعة المخبر بالمستشفى الجهوي بالكاف 33 0213

100تهيئة وتوسعة قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بالكاف 33 0214

دراسات(تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة  )100 61 0216

50بناء مخبر بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي بنابل 21 0217

50بناء مخبر تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي بقابس 81 0219

100تجديد التجهيزات الطبية الثابتة بالمستشفى الجهوي بقابس 81 0220

الدراسات- بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدينة قفصة  .100 71 0221

صيانة وتهيئة وتهذيب المستشفى الجهوي بالمتلوي وتجديد الشبكات
الفنية

100 71 0222

200200100بناء مخبر تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي بالقصرين 42 0223

بناء محالت للصيانة الفنية والبيوطبية بالمستشفى الجهوي
بالقصرين

10010050 42 0224

500500100بناء قسم لألمراض الصدرية بالمستشفى الجهوي بالقصرين 42 0225

400400100بناء قسم التخذير واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين 42 0226

بناء قاعة للعمليات القيصرية بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي
بسليانة

100 34 0227

100إحداث مركز لتصفية الدم بالمستشفى الجهوي ببنعروس 13 0228

100توسعة العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي ببن عروس 13 0229

إحداث مطبخ وبيت الغسيل وورشة صيانة بالمستشفى الجهوي
بطبرقة

100 32 0230

50إحداث قسم لجراحة المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بتوزر 72 0231

50بناء قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبلي 73 0232

50استكمال وتدعيم الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بقبلي 73 0233

400400100بناء قسم جديد لتصفية الدم بالمستشفى الجهوي بمدنين 82 0234

700700100بناء قسم استعجالي جديد بالمستشفى الجهوي بجربة 82 0235

50تهيئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي بجربة 82 0236

50تهيئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي بجرجيس 82 0237

صيانة وتجديد الشبكات الفنية بالمستشفى الجهوي ابن الجزار
بالقيروان

100 41 0238

بناء قسم ألمراض األطفال ووحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي
بسيدي بوزيد

100 43 0239

100إحداث أقسام استشفائية جديدة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 43 0240
50بناء صيدلية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 43 0241

تهيئة وحدة التصوير والعيادات الخارجية وبناء مطبخ بمستشفى
محمد التالتلي نابل

25025050 21 0242

بناء مخبر تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي الطاهر
المعموري بنابل

100 21 0243

100تعويض قسم المخبر بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة 23 0244
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50إحداث أرشيف مركزي بالمستشفى الجهوي ببنزرت 23 0245

100استكمال بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدينة باجة  دراسات 31 0246

50بناء مقر الوحدة الجهوية للتأهيل بالمهدية 53 0247

بناء ممر علوي بين قسم أمراض القلب وممرات المستشفى الجهوي
بقفصة

50 71 0248

100بناء قسم للتخذير واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف 33 0249

100بناء مركز لتصفية الدم ببئر علي بن خليفة 61 0250

بالمستشفى الجهوي) وحدة التصوير الطبي(إحداث قسم لألشعة 
بالكاف

100 33 0251

تأهيل األقسام االستشفائية والمصالح العامة بالمستشفى الجهوي
بالكاف

100 33 0252

100بناء قسم التخدير واالنعاش بالمستشفى الجهوي بسليانة 34 0253

000400 3بناء مستشفى جهوي صنف ب بغار الدماء 32 0254

100بناء مستشفى جهوي متعدد االختصاصات بمنوبة  دراسات 14 0256

50تهيئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي ببن قردان 82 0257

أمراض القلب والمعدة(نهيئة المستشفى الجهوي ببنزرت
(واإلستعجالي واإلنعاش

60 23 0259

100تهيئة وتهذيب أقسام مركز التوليد ببنزرت وتجديد الشبكات الفنية 23 0260

وحدتي استشفاء(دراسات-توسعة وتهيئة مستشفى بن عروس
(نهاري

100 13 0261

أقسام أمراض(دراسات - توسعة المستشفى الجهوي بالقصرين 
(األعصاب والغدد والسري والجلدة وحدة العالج الكيميائي

100 42 0263

قسم طب(توسعة المستشفى الجهوي محمومد الماطري بأريانة
(األطفال والولدان وأمراض الرئة

100 12 0264

100دراسات-توسعة المستشفى الجهوي بزغوان 22 0265

300بناء مستشفى جهوي صنف ب بسبيطلة 42 0266

 مراكز جهوية للطب المدرسي والجامعي بأريانة والكاف وبن5بناء 
عروس وبنزرت ومدنين

3 0003 000400 00 0267

100إحداث وحدة لتصفية الدم بالمستشفى الجهوي ببن قردان 82 0268

100إحداث مركز إقليمي لنقل الدم بمدنين 82 0269

50تركيز مولد كهربائي بالمستشفى الجهوي بقبلي 73 0270

دراسات-تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقبلي -100 73 0271

100بناء مخبر لحفظ الصحة بقبلي 73 0272

100بناء وحدة للمعالجة باألشعة بمستشفى قابس 81 0273

900900200بناء قطب لصحة األم والطفل بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 43 0274

50تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد دراسات 43 0275

300300100دراسات- توسعة المستشفى الجهوي بسليانة  34 0276

50بناء قسم التأهيل الوظيفي بالمستشفى الجهوي بطبرقة 32 0277

تكييف قاعات العمليات بقسم التوليد وأمراض النساء بالمستشفى
الجهوي بجندوبة

50 32 0278

100بناء مقر المعجل الخطي بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 0279

تهيئة وتأهيل المبنى القديم لمستشفى  خير الدين إليواء قسم
االستشفاء النهاري

100 11 0280
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تهيئة الفضاء القديم لقسم االستعجالي إليواء قسم االنعاش بالمستشفى
الجهوي بتطاوين

100 83 0281

17 55020 55011 910 06746جملــة الفصـل
بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 06747

استكمال تطوير المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي
صنف ب

400 52 0326

400 06747جملــة الفصـل
تجهيز الهياكل الصحية 06749

50تجهيز المستشفى الجهوي بطبرقة 32 0335
50اقتناء آلة مفراس لفائدة المستشفى الجهوي بجرجيس 82 0373

تجهيز قسمي أمراض العيون وأمراض الحلق واألنف واألذنين
بمستشفى بتطاوين

50 83 0385

200نجهيز توسعة المستشفى الجهوي بأريانة 12 0389

200تجهيز توسعة المستشفى الجهوي ببن عروس 13 0390

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بجربة 82 0393

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بتطاوين 83 0395

39تجهيز وحدة طب الولدان بالمستشفى الجهوي بتوزر 72 0396

50تجهيز وحدة لطب الولدان لمركز التوليد بالمستشفى الجهوي بباجة 31 0397

50تجهيز نواة لمستشفى جهوي ببئر علي بن خليفة  صفاقس 61 0420

 قضيب لفائدة مستشفيات مدنين16 آالت مفراس 6اقتناء 
والقصرين وجندوبة والكاف وقفصة ونابل

500 00 0439

50تجهيز توسعة المستشفى الجهوي بخير الدين 11 0445

200تجهيز المستشفى الجهوي بمجاز الباب 31 0446

تجهيز قسم اإلنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري
بنابل

50 21 0448

50تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بقابس 81 0449

50تجهيز قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوب بمنزل تميم 21 0451

50تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين 83 0452

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بالقصرين 42 0455

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بقبلي 73 0456

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بالكاف 33 0457

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمدنين 82 0459

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 0460

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بقابس 81 0461

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي التالتلي بنابل 21 0462

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 43 0463

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بزغوان 22 0464

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة 23 0465

50تجهيزتهيئة المستشفى الجهوي بمدنين وقسم ألمراض الكلى 82 0467

 قضيب لفائدة المستشفيات الجهوية16 آالت مفراس ذات 5اقتناء 
ببنزرت وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد وجربة

700700500 00 0503

50تجهيز قسم لالنعاش الطبي بمستشفى الطاهر المعموري بنابل 21 0507
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تجهيز أقسام الجراحة العامة وما بعد الجراحة واالنعاش وقاعات
العمليات بمستشفى قصر هالل

100 52 0508

50تجهيز تهيئة وتوسعة وحدة الجراحة بمستشفى األغالبة  بالقيروان 41 0509

50تجهيز قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقابس 81 0511

تجهيز األقسام االستشفائية وتجهيز جناح اقامة المراض المعدة
بالمستشفى الجهوي بسليانة

50 34 0512

تجهيز تهيئة وتوسعة قسم الجراحة والعيادات الخارجية بالمستشفى
الجهوي بقرقنة

50 61 0515

50تجهيز عيادات خارجية بالمستشفى الجهوي بالمتلوي 71 0516

50تجهيز توسعة قسم العمليات بالمستشفى الجهوي بتوزر 72 0517

50تجهيز قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بتوزر 72 0518

50تجهيز قسم االنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي 73 0519

50تجهيز قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بزغوان 22 0520

50تجهيز قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 43 0521

50تجهيز قسم لجراحة العظام بالمستشى الجهوي بسليانة 34 0522

50تجهيز مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسليانة 34 0523

50تجهيزالمخبر الجهوي للصحة يسليانة 34 0524

القسط-تجهيز قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين
2

50 83 0526

عيادات-صيدلية (تجهيز تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر 
أقسام عامة-خارجية )

50 72 0527

تجهيز تهيئة قاعة عمليات قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي
بالكاف

50 33 0528

50تجهيز مخبر بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي بنابل 21 0529

تجهيز قاعة العمليات القيصرية بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي
بسليانة

50 34 0533

50تجهيز توسعة العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي ببن عروس 13 0534

50تجهيز قسم لجراحة المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بتوزر 72 0535

50تجهيز قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبلي 73 0536

50تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بجربة 82 0537

تجهيز قسم ألمراض األطفال ووحدة لطب الولدان بالمستشفى
الجهوي بسيدي بوزيد

50 43 0538

50تجهيز الصيدلية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 43 0539

تجهيز تهيئة وحدة التصوير والعيادات الخارجية والمطبخ بمستشفى
محمد التالتلي بنابل

50 21 0540

تجهيز مخبر تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي الطاهر
المعموري بنابل

50 21 0541

50تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم 21 0542

50تجهيز قسم المخبر بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة 23 0543

50تجهيز قسم التخدير واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف 33 0545

50تجهيز قسم التخدير واالنعاش بالمستشفى الجهوي بسليانة 34 0546

50تجهيز قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 0616
7007004 489 06749جملــة الفصـل
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المستشفیات المحلیة 2البرنامج الفرعي

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 06747

100توسيع و تهيئة مستشفى جمال 52 0135

بناء عيادات خارجية استعجالي ومخبر وأشعة بالمستشفى المحلي
ببوعرقوب

200200100 21 0144

100بناء قسم للجراحة وطب النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بالحامة 81 0165

بناء قسم ألمراض النساء والتوليد وتهيئة المستشفى المحلي
بقرمبالية

100 21 0170

100تعويض المستشفى المحلي ببن عون 43 0176

50بناء أقسام للطب العام بالمستشفى المحلي بسيدي عيش 71 0179

بناء عيادات خارجية وقسم استعجالي ووحدة مخبر وأشعة
بالمستشفى المحلي بتاكلسة

100 21 0180

50تهيئة المستشفى المحلي بعين دراهم 32 0196

50بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي ببوسالم 32 0197

50بناء وحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان 43 0198

50إحداث وحدات مخبر وأشعة وطب أسنان بمستشفى السعيدة بالرقاب 43 0199

50تهيئة المستشفى المحلي بالشابة 53 0202

إحداث قسم استعجالي ووحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي
بالغريبة

300300100 61 0204

100احداث أقسام استشفائية بالمستشفى المحلي بمطماطة القديمة 81 0205

100تهيئة المستشفى المحلي بالقطار 71 0214

100إحداث وحدتي تصفية الدم بكل من حفوز والحامة 00 0215

50إحداث قسم جراحة بالمستشفى المحلي بالنفيضة 51 0216

10010050تهيئة وتوسعة قسم اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بالرقاب 43 0226

50إحداث مركز لتصفية الدم بدوز 73 0227

توسعة قسم االستعجالي وبناء مقر المصلحة الطبية المتنقلة
لالسعاف بمستشفى التضامن

50 12 0228

50إحداث قسم الطب العام  بمستشفى قبالط 31 0231

50بناء قسم العيادات الخارجية بمستشفى فرنانة 32 0233

50إحداث عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بسيدي بورويس 34 0237

100تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي ببوحجلة 41 0238

تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي والعيادات الخارجية بالمستشفى
المحلي بالسبيخة

100 41 0239

تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي والعيادات الخارجية بالمستشفى
المحلي بالشبيكة

100 41 0240

بناء قسم استعجالي ووحدة إيواء نهاري بالمستشفى المحلي بمنزل
بوزيان

100 43 0242

100تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بالمكناسي 43 0244

50بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالقلعة الكبرى 51 0245

50إحداث قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بشربان 53 0246
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50تحويل المركز الوسيط بالحنشة إلى مستشفى محلي 61 0247

50بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالمضيلة 71 0248

2100بناء المستشفى المحلي بدقاش القسط  72 0249

2100تجديد المستشفى المحلي بسوق األحد قسط  73 0250

100إحداث قسم إيواء نهاري بالمستشفى ببني خداش 82 0251

50بناء مركز لتصفية الدم بوالية سيدي بوزيد 43 0252

100بناء مركز لتصفية الدم بالمستشفى المحلي بالمكناسي 43 0255

50تهيئة وتهذيب قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالمكناسي 43 0256

50بناء قسم القامة المرضى بالمستشفى المحلي بالسبالة 43 0257

50توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بمازونة 43 0258

50بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بمازونة 43 0259

50توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بجلمة 43 0260

50تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بجلمة 43 0261

50توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان 43 0262

50بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان 43 0263

50بناء قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بالرقاب 43 0264

50تهيئة وتوسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بأوالد حفوز 43 0265

50بناء قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بالرقاب 43 0269

50إحداث قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتالة 42 0271

50بناء صيدلية لخزن األدوية بالمستشفى المحلي بغمراسن 83 0272

50تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بالسند 71 0274

50إحداث قسم إيواء نهاري بالمستشفى المحلي بسيدي مخلوف 82 0277

دراسات(تطوير المستشفى المحلي بتاجروين  )50 33 0278

50تهيئة وتهذيب المستشفى المحلي بالكريب 34 0280

100بناء قسم الجراحة ووحدة طب الولدان بالمستشفى المحلي بتالة 42 0281

100بناء قسم إقامة للجراحة العامة بالمستشفى المحلي بالحامة 81 0283

200200100تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بالقصور 33 0284

200بناء مستشفى محلي بساقية سيدي يوسف 33 0285

200بناء مستشفى محلي بنبر 33 0286

احداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي
بالسند

200 71 0287

100تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالسند 71 0288

احداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي
بالسند

50 71 0289

50تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بأم العرائس 71 0290

50تهيئة وتوسعة قاعات العمليات بالمستشفى المحلي بأم العرائس 71 0291

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي
بأم العرائس

50 71 0292

50تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالرديف 71 0293

50تهيئة وتوسعة قاعات العمليات بالمستشفى المحلي بالرديف 71 0294

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي
بالرديف

50 71 0295
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50تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمضيلة 71 0296

50تهيئة وتوسعة قاعات العمليات بالمستشفى المحلي بالمضيلة 71 0297

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي
بالمضيلة

50 71 0298

50تهيئة المستشفى المحلي ببلخير 71 0299

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي
بفريانة

100 42 0300

100تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بفريانة 42 0301
إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي

بفريانة
50 42 0302

50تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بتالة 42 0303

تهيئة وتهذيب المستشفى المحلي بقعفور وبناء قسم العيادات
الخارجية

50 34 0306

100تعويض المستشفى المحلي بتبرسق 31 0309

إتمام بعض مكونات األقسام االستعجالية بكل من هرقلة وكندار
وبناء المستشفى المحلي بأكودة

50 51 0310

250قسط - تهيئة المستشفى المحلي بعين دراهم  32 0311

50بناء مخبر تحاليل طبية بالمستشفى المحلي ببوسالم 32 0312

500300 1بناء مستشفى محلي جديد بنفطة 72 0313

100تهيئة المستشفى المحلي بحزوة 72 0314

50تهيئة المستشفى المحلي بتمغزة 72 0315

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي
بدوز

100 73 0316

100تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بدوز 73 0317

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي
بدوز

100 73 0318

200بناء مستشفى محلي بمعتمدية الصمار 83 0319

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي
ببوحجلة

100 41 0320

50تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي ببوحجلة 41 0321

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي
ببوحجلة

50 41 0322

100إحداث قسم استعجالي ببئر الحفي 43 0328

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي
بالمكناسي

100 43 0329

50تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمكناسي 43 0330
إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي

بالرقاب
100 43 0331

100تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالرقاب 43 0332

50إحداث مركز لتصفية الدم بالجم 53 0348

50ترميم وتوسعة المستشفى المحلي بالناظور 22 0352

2100تحويل مركز الصحة األساسية بالحنشة إلى مستشفى محلي قسط  61 0358

50بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بالسرس 33 0359
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تهيئة وتوسعة قسم التوليد وأمراض النساء بالمستشفى المحلي
بتاجروين

50 33 0360

100إحداث قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتاجروين 33 0361

100تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بتاجروين 33 0362

100تهيئة أقسام اإلستعجالي والعيادات الخارجية بمستشفى تاجروين 33 0363

100تأهيل وتدعيم المستشفى المحلي بأوالد حفوز 43 0364

تهيئة فضاءات لتركيز وحدتي أشعة ومخبر بالمستشفى المحلي
بالقلعة الصغرى

50 51 0372

250القسط -بناء العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بنفزة 31 0374

50تهيئة العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بعمدون 31 0375

50بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بدوز 73 0378

100توسعة المستشفى المحلي بالصخيرة 61 0380

50احداث عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بكسرى 34 0381

50تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بطبلبة 52 0387
50تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بالوردانين 52 0388

100توسعة المستشفى المحلي بزرمدين 52 0391

2100بناء المستشفى المحلي بقلعة سنان قسط  33 0394

 وحدات لتصفية الدم بمستشفى حي التضامن والدهماني5إحداث 
دراسات-وسجنان والسيجومي والمضيلة

3 0003 000400 00 0395

3 8005 3009 150 06747جملــة الفصـل
تجهيز الهياكل الصحية 06749

50تجهيز المستشفى المحلي بفريانة 42 0308

100تجهيز مراكز تصفية الدم 00 0372

150تجهيز تهيئة و توسعة المستشفى المحلي بجمال 52 0398

تجهيز أقسام التوليد والمخبر ووحدات األشعة واألسنان والعيادات
واالستعجالي بمستشفى حيدرة

50 42 0403

تجهيز قسم العيادات الخارجية واالستعجالي والمخبر واألشعة
بالمستشفى المحلي بهرقلة

50 51 0404

100تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالرديف 71 0406

50تجهيز  مخبر وحدة األشعة  بالمستشفى المحلي بجرزونة 23 0414

50تجهيز تحويل مركز الصحة األساسية بالمستشفى المحلي بأكودة 51 0427

50تجهيز المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس 61 0453

تجهيز قسمي الجراحة وطب النساء والتوليد بالمستشفى المحلي
بالحامة

100 81 0469

50تجهيز قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بمارث 81 0470

50تجهيز المستشفى المحلي بالقطار 71 0471

50تجهيز المستشفى المحلي بعين دراهم 32 0472

تجهيز العيادات الخارجية وقسمي التوليد وطب األطفال بالمستشفى
المحلي ببوسالم

50 32 0473

50تجهيز المستشفى المحلي بقلعة سنان 33 0476

50تجهيز األقسام الداخلية بالمستشفى المحلي بالجم 53 0477

50تجهيز تهيئة المستشفى المحلي بالشابة 53 0478
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50تجهيز المستشفى المحلي بالسواسي 53 0479

تجهيز العيادة الخارجية وقسم االستعجالي ووحدة مخبر وأشعة
بالمستشفى المحلي بتاكلسة

50 21 0480

50تجهيز المستشفى المحلي بمنزل بوزلفة 21 0481

50تجهيز قسم الطب العام بالمستشفى المحلي ببئر الحفي 43 0482

50تجهيز وحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان 43 0483

تجهيز وحدات مخبر وأشعة وطب األسنان بالمستشفى المحلي
بالرقاب

50 43 0484

تجهيز قسم استعجالي ووحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي
بالغريبة

50 61 0485

50تجهيز المستشفى المحلي بالتضامن 12 0488

50تجهيز تطوير المستشفى المحلي بميدون 82 0491

50تجهيز مستشفى بني خالد 21 0496

2013200برنامج - تجهيز مراكز تصفية الدم  00 0498

50تجهيز قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بقبالط 31 0555

50تجهيز تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي ببوحجلة 41 0562

تجهيز تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي والعيادات الخارجية بمستشفى
السبيخة

50 41 0563

تجهيز تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي والعيادات الخارجية بمستشفى
الشبيكة

50 41 0564

تجهيز قسم استعجالي ووحدة إيواء نهاري بالمستشفى المحلي بمنزل
بوزيان

50 43 0566

50تجهيز تهيئة و توسعة مستشفى المكناسي 43 0568

50تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالقلعة الكبرى 51 0569

30تجهيز قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بشربان 53 0570
50تجهيز المستشفى المحلي بالحنشة 61 0571

50تجهيز قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالمضيلة 71 0572

50تجهيز قسم إيواء نهاري بالمستشفى المحلي ببني خداش 82 0574

50تجهيز تهيئة وتهذيب قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالمكناسي 43 0575

50تجهيز قسم إلقامة المرضى بالمستشفى المحلي بالسبالة 43 0576

50تجهيز توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بالمزونة 43 0577
30تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالمزونة 43 0578

تجهيز وتوسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بمنزل
بوزيان

50 43 0581

50تجهيز توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالرقاب 43 0583

50تجهيز قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بالرقاب 43 0584

50تجهيز توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بأوالد حفوز 43 0585

50تجهيز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بالرقاب 43 0588

50تجهيز تهيئة األقسام الداخلية بالمستشفى المحلي بنفطة 72 0591

تجهيز توسعة قسم االستعجالي وتجهيز المصلحة الطبية المتنقلة
لالسعاف بمستشفى التضامن

50 12 0592

50تجهيز تهيئة وتهذيب المستشفى المحلي بالكريب 34 0593

50تجهيز قسم إقامة للجراحة العامة بالمستشفى المحلي بالحامة 81 0594
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تجهيز تهيئة وتهذيب المستشفى المحلي بقعفور وقسم العيادات
الخارجية

50 34 0596

50تجهيز مخبر تحاليل طبية بالمستشفى المحلي ببوسالم 32 0597

50تجهيز تهيئة المستشفى المحلي بحزوة 72 0598

50تجهيز تهيئة المستشفى المحلي بتمغزة 72 0599

50تجهيز قسم استعجالي ببئر الحفي 43 0601

30تجهيز توسعة العيادات الخالرجية بالمستشفى المحلي بالعالية 23 0605

50تجهيز عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بالسرس 33 0611

تجهيز تهيئة وتوسعة قسم للنساء والتوليد بالمستشفى المحلي
بتاجروين

50 33 0612

50تجهيز مستشفى محلي بجومين 23 0613

50تجهيز قسم نهاري بمستشفى سيدي مخلوف 82 0617
3 440 06749جملــة الفصـل

3 8005 30012 590 2جملــة البرنامج الفرعي
22 05026 55029 389 2جملــة البرنامج

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المؤسسات العمومیة للصحة 1البرنامج الفرعي

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06745

100ثامر الحبيب مستشفى تهيئة 11 0012

الرابطة والشرايين بمستشفى القلب جراحة بناء قسم  100 11 0026

بتونس األطفال بمستشفى"أ" الجراحة  قسم تهيئة   300 11 0061

100الرابطة   بمستشفى2 القسط -والشرايين القلب جراحة قسم بناء  11 0066

300300بناء مركز اإلستعجالي وجبر وتقويم األعضاء بتونس 11 0084

الدراسات إعتمادات   200 00 0086

50القسط الثاني-تهذيب مستشفى عزيزة عثمانة   11 0091

بناء أقسام أمراض المجاري البولية وأمراض الكلى بمستشفى
الرابطة

50 11 0092

بناء مركز التوليد و طب: مستشفي فطومة بورقيبة بالمنستير 
البنك األروبي لإلستثمار(الرضيع )

100 52 0096

100دراسات-بناء مستشفى جامعي بصفاقس  61 0117

50بناء قسم  اإلستعجالي:مستشفى شارل نيكول 11 0119

100بناء قطب إستعجالي:مستشفى المنجي سليم بالمرسى 11 0130

100بناء قسم لجراحة األطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس 61 0135

300بناء المستشفى الجامعي بصفاقس 61 0136
تهيئة  قسم جراحة العظام لدى األطفال بمعهد محمد القصاب بقصر

السعيد
100 14 0145

تركيز خزان للماء وتجديد شبكات تصريف المياه والكهرباء
بمستشفى عبدالرحمان مامي

100 12 0164
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06745

تركيز شبكة التكييف المركزي لفضاءات اإلقامة وقسم االستعجالي
بمستشفى المرسى

100 11 0166

بناء مخابر البيوكيمياء وأمراض الدم بمستشفى الهادي شاكر
بصفاقس

100 61 0171

تعويض قسمي ابن الجزار وعمران بمستشفى الرازي بمنوبة قسط
2

300 14 0174

100بناء قسم استعجالي جديد بالمستشفى الجامعي بالمهدية 53 0604

800800200إعادة بناء قسم ابن النفيس بمستشفى عبدالرحمان مامي بأريانة 12 0605

بناء مركز األمراض السرطانية بمستشفى عبد الرحمان مامي
2ق- بأريانة يحوي قسم الطب النووي

400 12 0606

تجديد الشبكات الكهربائية والحماية من الحرائق بالمركب الصحي
بجبل الوسط

200 22 0607

8001 1003 550 06745جملــة الفصـل
تجهيز الهياكل الصحية 06749

سوسة صفاقس لمستشفيات اإلشعاعية المعايير لضبط آالت إقتناء
لإلستثمار. ب أ(عزيز .ص ومعهد )

50 00 0106

البنك األروبي( آالت تحميض بالليزر 3 آالت مفراس و 3إقتناء 
(لإلستثمار

50 00 0207

بمركز التوليد وطب الرضيع) أشعة و مخبر(تجهيز الطبق الفني 
بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير

50 52 0269

إقتناء آالت للكشف باألشعة السينية الخاصة بأمراض سرطان الثدي
(Mammographes)

500 00 0369

اقتناء آلة تصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة مستشفى عبد الرحمان
مامي

1 000 12 0374

100تجهيز قسمي جراحة العظام لألطفال بمعهد القصاب بقصر السعيد 14 0375

000 1تجهيز مركز لمعالجة األمراض السرطانية بأريانة 12 0376

تجهيز تعيئة أقسام الكندي و صفر و عزيزة عثمانة بمستشف
الرازي

50 00 0378

اقتناء تجهيزات للكشف الوظيفي للجهاز التنفسي لفائدة أقسام
أمراض الصدرية بمختلف المتشفيات

200 00 0430

لفائدة قسمي الطب النووي بكل من (Pet Scan) إقتناء آلتي
واليتي تونس و سوسة

1 000 00 0433

500 1 آالت للتصوير بالرنين المغناطيسي3اقتناء  00 0438

100تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بالمهدية 53 0458

200اقتناء جهازين للتصوير المقطعي مقلد للمعالجة باألشعة 00 0494

500اقتناء آلة  لتصوير األوعية والشرايين ذات مستويين 00 0502

 مقطع لفائدة المستشفيات الجامعية128 آالت مفراس ذات 4اقتناء 
الرابطة وشارنيكول والحبيب بورقيبة وسهلول

2 000 00 0504

اقتناء جهاز تصوير منخفض االشعاع لفائدة معهد القصاب بقصر
السعيد

300 14 0506

8 600 06749جملــة الفصـل
8001 10012 150 1جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المراكز المختصة  2البرنامج الفرعي

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06745

400بناء مركز وطني للحماية من األشعة 11 0129

إحداث قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني
لزرع النخاع العظمي

200 11 0139

300بناء مقر المساعدة الطبية اإلستعجالية بتونس 11 0153

بناء مقر اإلدارة وقسمي المخابر والصيدلية بالمركز الوطني لزرع
النخاع العظمي

100 11 0159

100تهيئة وتوسعة المركز الوطني للنهوض بزرع األعضاء 11 0168

100تجديد شبكة التكييف والسوائل بالمخبر الوطني لمراقبة األدوية 11 0602

بناء قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني لزرع
2قسط -النخاع العظمي

200 11 0603

1 400 06745جملــة الفصـل
تجهيز الهياكل الصحية 06749

تجهيز قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني
لزرع النخاع العظمي

100 00 0377

دعم تجهيزات مراكز الطب المدرسي والجامعي بقابس وسوسة
والمهدية وقفصة وتطاوين

50 00 0380

100تجهيز المركز الجهوي للطب المدرسي و الجامعي بصفاقس 61 0386

قسط ثان- تجهيز مصحة طب األسنان   -100 52 0392

تجهيز مقر اإلدارة والمخبر والصيدلية بالمركز الوطني للنخاع
العظمي

200 11 0441

200تجهيز مقر المساعدة الطبية االستعجالية بتونس 11 0442

50تجهيز مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بالمنستير 52 0466

تجهيز قسم المساعدات الطبية االستعجالية بجهة الشمال الغربي
بجندوبة

100 32 0510

900 06749جملــة الفصـل
2 300 2جملــة البرنامج الفرعي

8001 10014 450 3جملــة البرنامج
القیادة و المساندة 9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة  2البرنامج الفرعي

إقتناء أراضي 06601

100100وعمارات أراضي إقتناء 00 0001

100100للسكنى العقارية الوكالة من أراضي إقتناء 00 0002
200200 06601جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

200الدراسات إعتمادات 00 0001
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06603

200الوزارة مقر تهيئة 11 0004

300200 3002 2بناء مقر اإلدارة الجهوية للصحة العمومية بتونس 11 0017

300300100بناء مقر لإلدارة الجهوية للصحة العمومية بالقيروان 41 0019

100بناء مقر اإلدارة الجهوية للصحة بمنوبة 14 0020
2 6002 600800 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

500 2وسائل نقل إقتناء 00 0001

200والجهوية المركزية اإلدارة تجهيز 00 0006

500تجهيز المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 00 0011
3 200 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

300معدات إعالمية إقتناء 00 0002

منظومة التسجيل والتصرف في المواعيد(إقتناء معدات اعالمية 
(عن بعد

300 00 0010

600 06605جملــة الفصـل
التكوين 06606

200العمومية الصحة مدارس تجهيز 00 0001

300تهيئة وتوسعة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس 11 0016

2القسط ( بناء المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس   )300 61 0017

تهيئة وتوسعة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير وبناء
مدرج جديد للمدرسة

200 52 0018

200تجهيز توسعة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة 51 0019

2300بناء المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة قسط  51 0020

50تجهيز المدارس والمعاهد العليا لعلوم التمريض 00 0021
1 550 06606جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608

برامج التهيئة(تأهيل القطاع الصحي  )200 00 0003
200 06608جملــة الفصـل

صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 06748

100تصفية مشاريع قديمة 00 0100

2009300عمليات التهيئة والتهذيب   برنامج  00 0203

2010برنامج ( عمليات التهيئة والتهذيب   )200 00 0204

2011200عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00 0205

2012برنامج (عمليات التهيئة والتهذيب  )300300 00 0206

000 20131برنامج - عمليات التهيئة والتهذيب  00 0207
3002 100 06748جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749

البنك االروبي لإلستثمار(تجهيز األقسام اإلستعجالية )50 00 0194

50تجهيز األقسام اإلستعجالية 00 0311

201050برنامج - تجهيز األقسام االستعجالية  00 0365

ب" و   " أ"اقتناء سيارات إسعاف  من صنفي   "100 00 0370
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06749

500 1اقتناء تجهيزات طبية لسيارات اإلسعاف 00 0429

2011برنامج - تجهيز المستشفيات   -1 000 00 0432

000 20123تجهيز المستشفيات برنامج  00 0434

50تجديد معدات المطبخ وآالت الغسيل لمختلف المؤسسات االستشفائية 00 0492

2012300برنامج -تجهيز األقسام االستعجالية 00 0493

50اقتناء عربات لنقل األدوية 00 0497

2013400برنامج -تجهيز األقسام االستعجالية 00 0614

000 20132برنامج -تجهيز المستشفيات 00 0615
8 550 06749جملــة الفصـل

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 06750

2008برنامج سنة ( صيانة التجهيزات الثقيلة   )50 00 0097

200950صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج  00 0099

2010100برنامج - صيانة التجهيزات الثقيلة  00 0101
000 20121برنامج -صيانة التجهيزات الثقيلة 00 0105

2012100-صيانة سيارات اإلسعاف 00 0106

2013500برنامج - صيانة التجهيزات الثقيلة  00 0107

2013100برنامج -صيانة سيارات اإلسعاف 00 0108
1 900 06750جملــة الفصـل

2 6003 10019 100 2جملــة البرنامج الفرعي
2 6003 10019 100 9جملــة البرنامج
27 50032 80074 425 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

اإلدارة المركزية: الصحة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

232

_231 الباب:

إقتناء أراضي 066013 0003 000300

بناءات إدارية 066034 1501 900700

تجهيزات إدارية 066042 5002 500500

البرامج اإلعالمية 06605500500200

التكوين 066061 5001 500300

مصاريف اإلشهار و اإلعالنات 06607100100100

الطب الوقائي 0674424 71024 71011 995

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 0674513 18013 1801 940

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية 0674620 71020 7104 350

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 0674714 56014 5601 940

صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 0674811 30011 3002 300

تجهيز الهياكل الصحية 0674963 90063 9007 300

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 067502 5002 5001 100

162 610160 36033 025 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزية: الصحة 

233نظـام أمـد

_231 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

الرعایة الصحیة األساسیة 1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مجامع الصحة األساسیة  1البرنامج الفرعي

الطب الوقائي 06744

220220220المستنقعات حمى مقاومة حملة 00 0001
800800800السل مرض مقاومة حملة 00 0003

500 0003 00010 10التلقيح 00 0004

150150150الصحي التثقيف 00 0005

000 4001 4002 2الكلب داء مقاومة حملة 00 0006

303030الحاد المفصلي الروماتيزم 00 0007

150150100األطفال عند اإلسهال أمراض مقاومة 00 0008
250250250اإلجتماعية لألمراض أدوية إقتناء  00 0010

250800 2501 1والجامعي المدرسي للطب الوطني البرنامج 00 0011

500 2001 2003 3المحيط وحماية الصحة حفظ برنامج 00 0012

السيدا "المكتسبة المناعة نقص مرض مقاومة حملة "1 5001 500755 00 0013

450450300العقـــرب لــدغة مقاومة 00 0015

550550300ة الوالد  ثـر وإ قبل ما فترة في الوقاية برنامج 00 0016
909090المخابر مراقبة 00 0019

200200100البصر فقد من الوقاية 00 0020

100800 1001 1ج -صنف الكبـد إلتهاب أمراض كشف 00 0021

505050التبرع  بالدم بحمالت النهوض برنامج 00 0022

400400200الدم ضغط وارتفاع السكري- المزمنة  األمراض مقاومة برنامج 00 0023

لفائدة طلبة اإلختصاصات" ب" تلقيح ضد إلتهاب الكبد صنف 
الطبية

150150100 00 0024

270270150البرنامج الوطني لصحة المسنين 00 0026

10010050برنامج إدماج األطفال حاملي اإلعاقة 00 0033

808050البرنامج الوطني لمقاومة التدخين 00 0034

12012050النهوض بالصحة النفسية 00 0056

150150100البرنامج الوطني لمقاومة السمنة 00 0057

505050البرنامج الوطني لمكافحة اللشمانيا 00 0058

000500 0001 1البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي 00 0059
24 71024 71011 995 06744جملــة الفصـل

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 06747

300500 3006 20146بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00 001ج
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06747

75075050بناء مركز وسيط بالنخيالت 12 002ج
750750100بناء مركز وسيط بوادي الليل 14 007ج

800800100إحداث مركز وسيط بحي الرياص بسوسة 51 042ج

450450100تهيئة وتوسعة المركز الصحي ببازينة 23 069ج

201430030050صيانة وتهذيب مراكز الصحة األساسية برنامج  00 071ج
9 3509 350900 06747جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749

500300 5001 20141تجهيز مراكز الصحة األساسية برناج  00 001ج

000200 0001 20141تجهيز المراكز الوسيطة برنامج  00 002ج

500300 5001 20141تجهيز مراكز تصفية الدم برنامج  00 003ج
4 0004 000800 06749جملــة الفصـل

38 06038 06013 695 1جملــة البرنامج الفرعي
38 06038 06013 695 1جملــة البرنامج

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة 2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المستشفیات الجھویة  1البرنامج الفرعي

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية 06746

 وحدات لتصفية الدم بكل من منزل بوزيان والنفيضة والقطار5بناء 
وطبربة وتونس  دراسات

30030050 00 002ج

700700100تعويض المستشفى الجهوي بخير الدين دراسات 11 003ج

تدعيم أقسام التصوير الطبي والتحاليل والصيدلية بمستشفى محمود
الماطري أريانة دراسات

30030050 12 004ج

تهيئة وحدة االنعاش لمرضى القلب بالمستشفى الجهوي محمد
الطاهر المعموري نابل

300300100 21 007ج

تهيئة فضاءات بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي محمد
الطاهر المعموري نابل

400400100 21 008ج

35035050تهيئة وحدة بنك الدم بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل 21 011ج

تهيئة فضاءات إقامة أطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي محمد
التالتلي نابل

10010050 21 012ج

000100 0001 21تجديد الشبكات الفنية لمركز التوليد ببنزرت قسط  23 019ج

بناء فضاء لتركيز وحدة تصوير بالرنين المغناطيسي بمستشفى
الحبيب بوقطفة

25025050 23 020ج

000100 0001 21توسعة قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان قسط  22 022ج

تهيئة المستشفى الجهوي بزغوان اليواء قسم االنعاش الطبي
وتوسعة قسم االستعجالي دراسة

12012050 22 023ج

500500100 دراسات3بناء المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط  31 025ج

700700100تهيئة وصيانة المستشفى الجهوي بباجة 31 026ج

40040050بناء وحدة لتأهيل المعاقين بباجة 31 028ج

400400100تجديد التجهيزات الكهربائية بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 029ج

505050بناء مبيت ألطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي بجندوبة دراسات 32 031ج
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06746

تهيئة مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى
الجهوي بجندوبة

200200100 32 032ج

500500100إحداث وحدة للقسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 034ج

تهيئة وتهذيب األقسام االستشفائية بالمستشفى الجهوي بالكاف
دراسات

15015050 33 036ج

احداث مجمع للصحة األساسية ومخبر جهوي ووحدة لتأهيل
المعوقين بالكاف دراسات

15015050 33 037ج

بناء مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى
الجهوي بالكاف

300300100 33 038ج

700700100بناء مستشفى جهوي بمكثر من والية سليانة دراسات 34 039ج

70070050بناء مستشفى جهوي بحفوز من والية القيروان دراسات 41 041ج

250250100تهيئة قسم الطب النفسي بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان 41 042ج
تهيئة فضاءات لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى

الجهوي ابن الجزار بالقيروان
200200100 41 043ج

700700100 دراسات1بناء مستشفى جهوي بسبيبة من والية القصرين قسط  42 045ج

700700100بناء مستشفى جهوي بتالة من والية القصرين دراسات 42 046ج

700700100بناء مستشفى جهوي بجلمة من والية سيدي بوزيد دراسات 43 048ج

600600100بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بسيدي بوزيد 43 049ج

600600100تدعيم التجهيزات الكهربائية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 43 051ج

300300100اعتمادات الدراسات 00 053ج

500500100 دراسات2تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقصر هالل قسط  52 054ج

تعويض المستشفى المحلي بالجم وتطويره إلى مستشفى جهوي
دراسات

700700200 53 055ج

تجديد الشبكة الكهربائية والحماية من الحرائق بالمستشفى الجهوي
بالمتلوي

700700100 71 060ج

10010050تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر دراسات 72 061ج

إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي
بقبلي دراسات

300300100 73 064ج

تهيئة وتوسعة قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس
دراسات

808050 81 066ج

بناء مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى
الجهوي بقابس

300300100 81 067ج

300300100تهيئة وتوسعة قسم العمليات بالمستشفى الجهوي بمدنين دراسات 82 068ج

600600100تهيئة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بمدنين 82 069ج

تهيئة فضاءات اليواء آلة تصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى
الجهوي بمدنين

200200100 82 070ج

150150100تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بمدنين 82 071ج

160160100تجديد شبكة السوائل الطبية بالمستشفى الجهوي بمدنين 82 072ج

450450100توسعة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة 82 073ج

30030050توسعة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي ببن قردان 82 075ج

بناء جناح إيواء لقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجرجيس
دراسات

10010050 82 076ج

2بناء العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين قسط 
دراسات

10010050 83 077ج
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06746

بناء المخبر الجهوي للصحة والمركز الجهوي للطب المدرسي
ووحدة تأهيل المعوقين بتطاوين دراسة

15015050 83 078ج

700700100بناء مستشفى جهوي بالدهماني من والية الكاف دراسات 33 081ج

تجديد شبكة الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي
بجندوبة دراسات

10010050 32 083ج

30030050تطوير المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي دراسات 81 084ج

بناء قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم قسط
2

800800100 21 085ج

20 71020 7104 350 06746جملــة الفصـل
تجهيز الهياكل الصحية 06749

 قضيب لفائدة مستشفيات بن عروس16 آالت مفراس ذات 4اقتناء 
وأريانة وسليانة وبن قردان

3 2003 200100 00 007ج

20020050تجهيز مقر االدارة والعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان 22 008ج

600600100تجهيز تهيئة المستشفى الجهوي ببنزرت 23 009ج

تجهيز أقسام أمراض القلب والعيون والعظام بالمستشفى الجهوي
بسيدي بوزيد

1 5001 500100 43 010ج

10010050تجهيز مخبر لحفظ الصحة بقبلي 73 013ج

30030050تجهيز مركز اقليمي لنقل الدم بمدنين 82 014ج

30030050تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بجربة 82 015ج

30030050تجهيز تهيئة قسم االنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوين 83 016ج

2014500500100تجهيز األقسام االستعجالية برنامج  00 074ج

201420020050تجهيز هياكل نقل الدم برنامج  00 075ج

000 0001 00014 201414تجهيز المستشفيات برنامج  00 076ج
21 20021 2001 700 06749جملــة الفصـل

41 91041 9106 050 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المستشفیات المحلیة 2البرنامج الفرعي

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 06747

15015050إحداث أرشيف مركزي بالمستشفى المحلي برأس الجبل 23 013ج

10010050بناء مطبخ وبيت غسيل ومغازة بالمستشفى المحلي ببوسالم دراسات 32 021ج

50050050إحداث طبق فني بالمستشفى المحلي بالسرس 33 025ج

606050بناء مقر االدارة ومخازن بالمستشفى المحلي بالقصور دراسات 33 026ج

30030050تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالروحية 34 027ج

40040050بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالعال 41 028ج

50050050بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالوسالتية 41 029ج

15015050تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بنصر اهللا 41 031ج

10010050بناء مخزن لألدوية بالمستشفى المحلي بماجل بلعباس 42 033ج

30030050تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بفوسانة 42 035ج

505020تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بمنزل بوزيان دراسات 43 038ج

808030بناء العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالمكناسي دراسات 43 039ج



237
نظـام أمـد

06747

تهيئة وتوسعة العيادات الخارجية واالدارة وبناء صيدلية بمستشفى
بئر الحفي دراسات

606020 43 041ج

30030050توسعة المستشفى المحلي بسيدي بوعلي بإضافة قسم استعجالي 51 043ج

30030050توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بأوالد الشامخ 53 047ج

20020050توسعة المستشفى المحلي بالصخيرة دراسات 61 048ج

15015050بناء بيت لألموات بالمستشفى المحلي بالمظيلة 71 050ج

606020تهيئة توسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحزوة دراسات 72 051ج

20020050 دراسات3تجديد المستشفى المحلي بسوق األحد قبلي قسط  73 055ج

بناء رواق للربط بين المصالح الطبية والفنية بالمستشفى المحلي
بدوز

30030050 73 056ج

35035050تعويض المستشفى المحلي بمطماطة دراسات 81 062ج

600600100إحداث مركز مراقبة صحية بمعبر الذهيبة 83 067ج
5 2105 2101 040 06747جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749

000 5002 5008 20148تجهيز المستشفيات المحلية برنامج  00 078ج
8 5008 5002 000 06749جملــة الفصـل

13 71013 7103 040 2جملــة البرنامج الفرعي
55 62055 6209 090 2جملــة البرنامج

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المؤسسات العمومیة للصحة 1البرنامج الفرعي

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06745

الدراسات إعتمادات   25025050 00 0086

بناء مركز وطني لمعالجة األمراض السرطانية بإقليم تونس
دراسات

3 0003 000300 11 001ج

تهيئة قسم أمراض الرثية واصالح التشققات الهيكلية بمستشفى
الرابطة

25025050 11 016ج

تجديد شبكة التكييف المركزي بقسم جراحة القلب والشرايين
بمستشفى الرابطة

600600100 11 018ج

تهيئة فضاءات االدارة اليواء قسم االنعاش بمستشفى البشير حمزة
لطب األطفال بتونس دراسة

10010050 11 036ج

بناء طابق علوي اليواء االدارة بمستشفى البشير حمزة لطب
األطفال بتونس دراسة

10010050 11 037ج

تجديد شبكة التكييف المركزي لقاعات العمليات بمعهد الهادي
الرايس ألمراض العيون

20020050 11 042ج

30030050تجديد شبكة المياه بمعهد الهادي الرايس ألمراض العيون 11 043ج

تجديد الشبكة الكهربائية واقتناء مولد كهربائي بمعهد محمد القصاب
بقصر السعيد

400400100 14 052ج

000300 0003 3بناء مستشفى جامعي بالقيروان دراسات 41 065ج

15015050بناء قسم الطب الباطني بمستشفى فرحات حشاد سوسة دراسات 51 071ج

50050050تهيئة وتوسعة قسم الطب االستعجالي بمستشفى فرحات حشاد سوسة 51 074ج
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06745

توسعة مخبر التحاليل الطبية بمركز التوليد وطب الولدان بالمنستير
دراسات

808030 52 081ج

10010050تعويض وحدة لتصفية الدم بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية دراسات 53 083ج

تجديد غشاء األسطح وشبكة تصريف المياه وتهيئة أقسام بمستشفى
الطاهر صفر بالمهدية

1 1001 100100 53 085ج

تهيئة وتوسعة قسم االنعاش الطبي لألطفال بمستشفى الهادي شاكر
بصفاقس  دراسات

707030 61 086ج

10010050تهيئة المحيط الخارجي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس  دراسات 61 088ج

400400100تجديد المحول الكهربائي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس 61 089ج

تهيئة وحدة لتعقيم الهواء لمرضى زرع النخاع العظمي بمستشفى
الهادي شاكر صفاقس دراسة

15015050 61 090ج

بناء قسم للجراحة التجميلية بمستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس
دراسات

808030 61 092ج

30030050تجديد الشبكات الفنية بمستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس 61 093ج

تجديد الغشاء الواقي وعزل األسطح بمستشفى الحبيب بورقيبة
صفاقس

40040050 61 094ج

 غرف إقامة وفضاءات لتركيز آلة باتسكان بمستشفى4تهيئة 
الحبيب بورقيبة صفاقس

900900100 61 096ج

12 53012 5301 840 06745جملــة الفصـل
تجهيز الهياكل الصحية 06749

000150 0006 6 آالت للتصوير بالرنين المغناطيسي3اقتناء  00 005ج

000200 0002 2اقتناء معجل خطي لفائدة معهد صالح عزيز 00 006ج

3200200100تجهيز مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستير قسط  52 011ج

 قضيب لفائدة مستشفى فطومة بورقيبة16اقتناء آلة مفراس 
بالمنستير

800800100 52 077ج

000200 0001 20141تجهيز األقسام االستعجالية برنامج  00 079ج

201420020050تجهيز هياكل نقل الدم برنامج  00 080ج

000 0002 00020 201420تجهيز المستشفيات برنامج  00 081ج
30 20030 2002 800 06749جملــة الفصـل

42 73042 7304 640 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المراكز المختصة  2البرنامج الفرعي

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06745

650650100 الجزء الثاني3تهيئة مصحة طب وجراحة االسنان بالمنستير قسط  52 075ج
650650100 06745جملــة الفصـل
650650100 2جملــة البرنامج الفرعي

43 38043 3804 740 3جملــة البرنامج
القیادة و المساندة 9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة  2البرنامج الفرعي
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إقتناء أراضي 06601

000300 0003 3وعمارات أراضي إقتناء 00 0001
3 0003 000300 06601جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

500500200الدراسات إعتمادات 00 0001

300300100مخازن و مستودع تهيئة 11 0003

600600200الوزارة مقر تهيئة 11 0004

500250100 2بناء مخزن للتالقيح واألدوية 11 001ج

250250100بناء مقر االدارة الجهوية للصحة بصفاقس دراسات 61 010ج
4 1501 900700 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

000200 0001 1وسائل نقل إقتناء 00 0001

500500100والجهوية المركزية اإلدارة تجهيز 00 0006
000200 0001 1تجهيز المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 00 0011

2 5002 500500 06604جملــة الفصـل
البرامج اإلعالمية 06605

500500200معدات إعالمية إقتناء 00 0002
500500200 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

توسعة المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس وإضافة قاعات
تدريس

700700100 61 001ج

400400100تجهيز مؤسسات التكوين 00 022ج

400400100تهيئة مؤسسات التكوين 00 023ج
1 5001 500300 06606جملــة الفصـل

مصاريف اإلشهار و اإلعالنات 06607

100100100واإلعالنات اإلشهار مصاريف 11 0001
100100100 06607جملــة الفصـل

صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 06748

000 0002 00010 201410عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00 001ج

000200 0001 1تحسين ظروف إقامة األطباء واألعوان بالمؤسسات االستشفائية 00 002ج

300300100تصفية مشاريع قديمة 00 003ج
11 30011 3002 300 06748جملــة الفصـل

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 06750

000 0001 0002 20142صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج  00 001ج

2014500500100صيانة سيارات االسعاف برنامج  00 002ج
2 5002 5001 100 06750جملــة الفصـل

25 55023 3005 500 2جملــة البرنامج الفرعي
25 55023 3005 500 9جملــة البرنامج
162 610160 36033 025 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

اإلدارة المركزية: الصحة 23 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

240

1_

175دراسات عامة06600 25 138 62 1 050 200

219 5إقتناء أراضي06601 500 300 10 4 105 482 3 200 500 21 5 931 10 134

174 8بناءات إدارية06603 1 500 1 150 688 15 627 3 409 4 500 1 150 800 17 280 27 139

702 12تجهيزات إدارية06604 3 700 1 750 2 059 22 851 7 593 2 500 2 900 1 200 28 869 4 992 43 062

953 3البرامج اإلعالمية06605 800 500 396 9 622 2 434 500 700 11 637 4 483 15 271

347 5التكوين06606 1 850 1 530 1 346 8 335 571 1 500 250 3 950 12 137 1 500 18 408

406مصاريف اإلشهار و اإلعالنات06607 100 150 13 1 481 230 100 150 50 1 620 2 150

646 3مصاريف مختلفة06608 200 200 754 200 3 566 13 1 421 5 000

245 49الطب الوقائي06744 18 411 16 220 14 510 200 378 8 774 24 710 22 100 20 152 223 028 298 764

382 91بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية06745 6 890 5 700 8 481 105 378 13 808 14 280 13 050 22 100 154 593 114 522 217 831

348 140بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 16 260 22 055 13 745 136 756 24 422 41 260 25 235 63 737 174 510 40 035 329 164

131 104بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 15 090 32 100 10 712 73 585 7 026 21 910 43 900 68 907 93 875 22 433 235 618

539 040 1صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 4 400 9 400 10 033 71 643 1 017 922 11 600 11 550 9 507 85 436 1 136 015

005 184تجهيز الهياكل الصحية06749 34 749 39 520 15 800 126 471 6 093 64 600 82 670 52 700 194 482 289 418 400 545

902 6صيانة تجهيزات الهياكل الصحية06750 3 000 3 350 2 671 21 699 300 2 500 2 900 3 900 28 022 37 622
2 776 923478 433247 037207 055193 1601 096 768798 15681 218133 925107 4501 656 174 1 032 903 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2014
نظـام أمـد

اإلدارة المركزية: الصحة _23 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

241

د1000بحساب 

الرعایة الصحیة األساسیة  1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مجامع الصحة األساسیة  1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

الطب الوقائي 06744
1 341 220 220 101 991 1 195 220 220 210 1 028 2 873 المستنقعات حمى مقاومة حملة000100
272 535 215 20 572 807 البلهاريزيا مقاومة حملة000200

1 126 1 050 550 600 8 389 580 800 800 750 8 785 11 715 السل مرض مقاومة حملة000300
13 222 6 000 6 100 6 252 61 916 835 10 000 8 500 8 300 65 855 93 490 التلقيح000400
1 065 150 150 89 3 003 747 150 150 150 3 260 4 457 الصحي التثقيف000500
4 825 1 800 1 600 1 500 18 699 209 2 400 2 400 2 300 21 115 28 424 الكلب داء مقاومة حملة000600
143 30 30 688 106 30 30 30 695 891 الحاد المفصلي الروماتيزم000700
395 150 100 1 818 182 150 150 100 1 881 2 463 األطفال عند اإلسهال أمراض مقاومة000800
117 1 191 58 40 1 210 1 308 القرع مرض مقاومة000900
318 300 250 200 5 113 270 250 250 250 5 161 6 181 اإلجتماعية لألمراض أدوية إقتناء 001000

2 986 1 300 900 611 12 947 701 1 250 1 250 1 000 14 543 18 744 والجامعي المدرسي للطب الوطني البرنامج001100
9 080 2 500 2 000 850 18 147 1 779 3 200 2 800 2 250 22 548 32 577 المحيط وحماية الصحة حفظ برنامج001200
3 999 1 155 1 200 1 025 19 676 1 490 1 500 1 500 1 400 21 165 27 055 السيدا "المكتسبة المناعة نقص مرض مقاومة حملة001300 "
883 400 350 397 6 145 17 450 450 450 6 808 8 175 العقـــرب لــدغة مقاومة001500

1 468 500 300 500 6 685 550 500 8 403 9 453 ة الوالد  ثـر وإ قبل ما فترة في الوقاية برنامج001600
198 1 227 65 1 360 1 425 العقلية األمراض من الوقاية001800
17 90 90 90 680 90 90 90 697 967 المخابر مراقبة001900
202 150 150 100 1 068 15 200 200 170 1 085 1 670 البصر فقد من الوقاية002000
640 1 000 710 860 10 890 1 100 1 000 860 11 140 14 100 ج -صنف الكبـد إلتهاب أمراض كشف002100
73 50 50 20 677 50 50 50 720 870 التبرع  بالدم بحمالت النهوض برنامج002200
506 300 350 129 1 915 20 400 400 250 2 130 3 200 الدم ضغط وارتفاع السكري- المزمنة  األمراض مقاومة برنامج002300



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

242 نظـام أمـد

06744
349 100 100 1 001 80 150 100 100 1 120 1 550 لفائدة طلبة اإلختصاصات الطبية" ب" تلقيح ضد إلتهاب الكبد صنف 002400
180 200 270 150 1 075 270 270 220 1 115 1 875 البرنامج الوطني لصحة المسنين002600

2 709 462 219 50 3 340 3 390 البرنامج الوطني للوقاية من السرطان002700
270 100 300 560 1 400 30 570 560 1 470 2 630 التلقيح ضد الحميراء002800
100 100 100 برنامج إدماج األطفال حاملي اإلعاقة002900
349 3 473 150 3 672 3 822 حملة مقاومة أنفلوانزا الطيور003000
354 50 80 1 225 100 80 80 450 710 برنامج إدماج األطفال حاملي اإلعاقة003300
896 100 200 2 2 132 80 150 300 2 800 3 330 البرنامج الوطني لمقاومة التدخين003400

250 250 250 اقتناء مستلزمات طبية لفائدة بنوك الدم(تكوين مخزون استراتيجي005300 )
197 8 103 8 300 8 300 حملة مقاومة أنفلونزا الخنازير005400
70 70 70 البرنامج الوطني لوقاية و مكافحة أمراض القلب و الشرايين005500
195 66 80 11 60 120 100 72 352 النهوض بالصحة النفسية005600
200 100 100 150 250 400 البرنامج الوطني لمقاومة السمنة005700

50 50 50 50 100 البرنامج الوطني لمكافحة اللشمانيا005800
500 500 40 1 000 40 1 040 البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي005900

245 41149 22018 51016 37814 774200 7108 10024 15222 02820 764223 06744298جملــة الفصـل

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 06747
149 100 150 1 400 400  ببوشمة بقابس4بناء مركز للصحة األساسية صنف 002881

1 199 200 200 2006برنامج (بناء مراكز الصحة األساسية 011500 )
40 50 310 400 400 إحداث قسم إستعجالي ووحدات مخبر وأشعة وأسنان بمستشفى تيبار012031

1 230 231 231 بناء مركز للصحة األساسية بحي النور بالقصرين013642
96 50 454 600 600 بناء مركز وسيط بالمنيهلة014312
102 100 27 521 750 750 عيادات خارجية ووحدات مخبر وأشعة( إحداث مركز وسيط بالكبارية 016811  

( وطب أسنان
150 150 150 صيانة مراكز الصحة األساسية بوالية مدنين018482
162 162 162  بناء مركزي الصحة األساسية بالرواقبة سيدي مخلوف و القطار ببني018682

خداش بوالية مدنين
47 450 497 497 بمدنين الشمالية" 4"بناء مركز الصحة األساسية صنف 018782

155 155 155 بناء مركز الصحة األساسية بمغرواة من معتمدية عمدون018931
20 318 338 338 4 إلي صنف 3تطوير مركز الصحة األساسية بالمطوية من صنف 019081
24 346 370 370 4إلي الصنف 3تطوير مركز الصحة األساسية بغنوش من الصنف 019181

389 100 709 2 450 750 1 200 إحداث مركز وسيط بالحرايرية019211
769 100 200 181 650 600 1 250 إحداث مركز وسيط بالمنستير020052



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

243 نظـام أمـد

06747
100 400 100 100 500 600  بوادي الزرقاء بتستور4إحداث مركز للصحة األساسية صنف 020631

39 50 50 61 12 188 200  بحي المهرجان بتطاوين الشمالية4إحداث مركز للصحة األساسية صنف 020883
34 266 1 299 300 2بناء مركز وسيط بالسيجومي قسط 021011

400 400 400 2011بناء مراكز الصحة األساسية برنامج 021100
65 130 105 11 289 300 2011تهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج 021200
93 100 107 1 299 300 تهيئة وصيانة مؤسسات مجامع الصحة األساسية بصفاقس021761
144 50 200 100 6 500 500 وحدات مخبر(تحويل مركز الصحة األساسية بتوجان إلى مركز وسيط 021981  

(وأشعة وأسنان
80 50 50 12 8 200 200 4تطوير مركز الصحة األساسية برجيم معتوق إلى مركز وسيط صنف 022373
100 50 200 350 350   بكل من الحردوب باألحواش3إحداث مركزين للصحة األساسية صنف 022442

و العرق بفريانة
100 100 200 300 700 700 بناء مركز صحي وسيط بالمحمدية022913
50 50 100 200 200 4 إلى الصنف 3تطوير مركز الصحة األساسية بنعسان من الصنف 023013
50 50 100 200 200 تهيئة وتوسعة المركز الصحي بوادي مليز023432
50 50 50 100 250 250 تهيئة مركز الصحة األساسية بالجريصة023533
50 50 50 150 150 4تهيئة وتوسعة مركز الصحة األساسية بجدليان لتحويله إلى صنف 024142
150 50 200 100 500 500 بناء وحدتي االستعجالي والتوليد بالمركز الصحي بالسبالة024343
94 100 106 50 250 300 2012تهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج 025300
700 200 400 26 1 274 1 300 2012بناء مراكز الصحة األساسية  برنامج 025400
50 50 50 50 200 200 تعويض مركزي الصحة األساسية بالتاللت وقصر أوالد بوبكر027383
200 50 150 400 400 تعويض مركز رعاية األم والطفل بالفحص027922
450 50 300 800 800 بناء مجمع الصحة األساسية بجبنيانة028261
50 50 100 200 200  بمدينة بوعرادة3إحداث مركز صحة أساسية صنف 030534
450 100 200 250 500 750 إحداث مركز وسيط بالجديدة032714
50 50 100 100  بالحمادة القرجين معتمدية الميدة2بناء مركز للصحة األساسية صنف 033621
50 50 50 150 150 بناء مخزن أدوية بمجمع الصحة األساسية بنابل033721
50 50 100 100 أوتيك-  بسيدي عثمان 2إحداث مركز صحة أساسية صنف 033923
50 50 100 100  بمنطقة تشقة من معتمدية ماطر2إحداث مركز صحة أساسية صنف 034023
50 50 100 100  بسيدي عيسى من معتمدية غزالة2إحداث مركز صحة أساسية صنف 034123
50 50 100 200 200 4تحويل مركز الصحة األساسية بمنزل جميل إلى صنف 034223 .
50 50 100 200 200 4تحويل مركز الصحة األساسية بتينجة إلى صنف 034323
50 100 150 150 ترميم وصيانة المركز الوسيط بفوشانة034513
50 100 150 150  بالشرقية بمعتمدية الشابة3إعادة بناء مركز الصحة األساسية صنف 034953
450 50 200 700 700 إحداث مركز وسيط بالرجيش035053



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

244 نظـام أمـد

06747
50 100 150 150  بسلقطة بمعتمدية قصور الساف3بناء مركز للصحة األساسية صنف 035153
235 50 200 15 500 500 تحويل مركز الصحة األساسية بالزريبة إلى مركز وسيط035322
450 50 200 700 700 رواد- بناء مركز وسيط بمنطقة جعفر 035412 .

21 100 500 400 5 000 17 000 16 000 22 000 الهبة األوروبية(تأهيل الخطوط األمامية للقطاع الصحي 035598 )
1 500 200 300 2 000 2 000 إعادة بناء مجمع الصحة األساسية بتطاوين035683

50 50 100 100  بالدويميس معتمدية منزل تميم2بناء مركز للصحة األساسية صنف 036521
600 100 50 650 100 750 بناء مركز وسيط بحي الرياض معتمدية سليمان036621
50 50 100 100  بعين مريم2بناء مركز صحة أساسية صنف 036823
250 100 50 300 100 400 إعادة بناء مركز للصحة األساسية بحي حشاد ببنزرت036923
200 200 100 500 500 2013تهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج 037000

1 300 500 200 2 000 2 000 2013بناء مراكز الصحة األساسية برنامج 037100
250 50 100 400 400 توسعة مركز الصحة األساسيةبوشتاتة وتركيز وحدتي أشعة وتحاليل طبية037331
50 100 150 150 الهوارية-زاوية النقايز(و) بقليبية-أسمر(احداث وحدتي اسنان بكل من 037721 )
50 100 150 150 توسعة المركز الوسيط طريق المطار بصفاقس037961
250 50 100 400 400 بناء مقر للمجمع الصحي بجندوبة ومخزن لألدوية038232
250 50 100 400 400  بعين زغوان4احداث مركز للصحة األساسية صنف 038411
250 50 100 400 400  برادس4احداث مركز للصحة األساسية صنف 038513
50 50 100 200 200 3إعادة بناء مركز الصحة األساسية بسيدي مصباح صنف 038613
150 50 100 300 300 4تطوير مركز الصحة األساسية بعميرة الحجاج إلى صنف 038952
300 50 100 450 450 تطوير مركز الصحة األساسية ببني حسان إلى مركز وسيط039052
250 50 100 400 400   بالطويرف4بناء مركز الصحة األساسية صنف 039233
100 50 100 250 250  بالدهماني3احداث مركز للصحة األساسية صنف 039333

5 800 500 6 300 6 300 2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج 00100ج
700 50 750 750 بناء مركز وسيط بالنخيالت00212ج
650 100 750 750 بناء مركز وسيط بوادي الليل00714ج
700 100 800 800 إحداث مركز وسيط بحي الرياص بسوسة04251ج
350 100 450 450 تهيئة وتوسعة المركز الصحي ببازينة06923ج
250 50 300 300 2014صيانة وتهذيب مراكز الصحة األساسية برنامج 07100ج

595 50041 2934 4407 9752 2013 4005 25011 72423 22811 0008 80316 0674759جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749
8 92 100 150 100 البنك اإلسالمي للتنمية-تجهيز مركز وسيط بساقية الداير و ساقية الزيت 017261

16 7 177 200 1 565 200 تجهيز  مراكز الصحة األساسية018500
7 1 192 200 200 2007برنامج ( تجهيز مراكز الصحة األساسية 025200 )



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

245 نظـام أمـد

06749
38 70 142 250 250 2008برنامج سنة ( تجهيز مراكز الصحة األساسية 026800  )
12 7 31 50 100 50 تجهيز مركز الصحة األساسية بأجيم بجربة028282
25 8 167 200 200 2009تجهيز مراكز الصحة األساسية برنامج 028700
16 50 34 100 100  بالعيون4تجهيز تهيئة وتوسعة مركز صحة أساسية صنف 030642
33 29 138 200 200 2010برنامج - تجهيز مراكز الصحة األساسية 032300
24 26 50 150 50 تجهيز المركز الوسيط بالسيجومي035011
1 7 42 50 150 50 تجهيز مركز الوسيط بالمروج035111
55 100 91 4 250 250 2011برنامج - تجهيز مراكز الصحة األساسية 037100
150 50 50 250 250 تجهيز المركز الوسيط بالمنيهلة040012
100 50 100 250 250 عيادات خارجية و وحدات مخبر و- تجهيز مركز الوسيط بالكبارية 040711  

أشعة و طب أسنان
50 50 50 150 150 تجهيز وحدة المخبر و األشعة بالمستشفى المحلي بقلعة األندلس040912
72 50 28 150 150 4 إلى 3تجهيز مركز الصحة األساسية بغوش من صنف 042181
72 50 28 150 150 4 إلى 3تجهيز مركز الصحة األساسية بالمطوية من صنف 042281
100 50 50 200 200  بحي المهرجان بتطاوين4تجهيز مركز الصحة األساسية من صنف 042383
44 6 50 50 تجهيز مركز الصحة األساسية بالزريبة من والية قابس042481
69 50 31 150 150  بمدنين4تجهيز مركز الصحة األساسية  صنف 042582
61 50 100 39 250 250 تجهيز مركز اوسيط بوادي الزرقاء بباجة042831
100 100 100 300 300 2012برنامج (تجهيز مراكز الصحة األساسية 043700 )
50 50 100 100 تجهيز المركز الوسيط بالسيجومي048911
150 50 100 300 300 تجهيز المركز الوسيط بالحرايرية049011
50 50 100 200 200 إحداث مخبر: تحويل مركز الصحة األساسية بتوجان إلى مركز وسيط049581  

ووحدة أشعة
500 100 200 800 800 2013برنامج - تجهيز مراكز الصحة األساسية049900
50 50 100 100 تجهيز تهيئة وصيانة مجامع الصحة األساسية بصفاقس054961
150 50 50 250 250 تجهيز مركز الصحة األساسية برجيم معتوق055073
50 100 50 200 200 تجهيز مراكز الصحة األساسية بالحردوب واالحواش والعرق بفريانة055142
250 50 100 400 400 تجهيز المستشفى المحلي ومركز الصحة األساسية بحاسي الفريد055242
200 50 50 300 300 تجهيز مركز صحي بالمحمدية055313
100 50 50 200 200 تجهيز مركز الصحة األساسية بنعسان055413
50 50 50 150 150 تجهيز تهيئة وتوسعة المركز الصحي بوادي مليز055832
50 50 100 100 تجهيز تهيئة مركز الصحة األساسية بالجريصة055933
100 50 50 200 200 تجهيز تهيئة وتوسعة مركز الصحة األساسية بجدليان056542
100 50 50 200 200 تجهيز وحدة االستعجالي والتوليد بالمركز الصحي بالسبالة056743
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06749
150 50 50 250 250 تجهيز مركز الصحة األساسية ببوشمة بقابس057381

50 50 100 100 تجهيز مركز الصحة األساسية ببوعرادة059534
30 20 50 50 تجهيز مخزن أدوية بمجمع الصحة األساسية بنابل060221

150 50 50 250 250 4تجهيز تحويل مركز الصحة األساسية بمنزل جميل إلى صنف 060323
150 50 50 250 250 4تجهيز تحويل مركز الصحة األساسية بتينجة إلى صنف 060423

20 30 50 50  بالشرقية معتمدية الشابة3تجهيز مركز الصحة األساسية صنف060653
230 50 20 300 300 تجهيز المركز الوسيط بالرجيش060753

20 30 50 50  بسلقطة معتمدية قصور الساف3تجهيز مركز الصحة األساسية صنف 060853
200 50 50 300 300 تجهيز تحويل مركز الصحة األساسية بالزريبة إلى مركز وسيط060922
200 50 50 300 300 رواد- تجهيز المركز الوسيط بمنطقة جعفر061012

1 200 300 1 500 1 500 2014تجهيز مراكز الصحة األساسية برناج 00100ج
800 200 1 000 1 000 2014تجهيز المراكز الوسيطة برنامج 00200ج

1 200 300 1 500 1 500 2014تجهيز مراكز تصفية الدم برنامج 00300ج
175 2707 1002 0113942 0001 8004 2509004 1153 9502 0674912جملــة الفصـل

1 015 18198 61325 34425 36417 975205 11013 15040 77650 50632 115234 51718 371جملــة البرنامج الفرعي

1 015 18198 61325 34425 36417 975205 11013 15040 77650 50632 115234 51718 371جملــة البرنامج

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة  2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المستشفیات الجھویة  1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية 06746
5 325 316 5 184 457 5 641 بمدنين الجهوي المستشفى000282

95 3 131 3 226 3 226 بقفصة الجهوي المستشفى تهيئة و توسيع000371  
25 1 231 1 256 1 256 بجربة الجهوي المستشفى000482
66 600 666 666 بوزيد بسيدي الجهوي المستشفى000543
47 656 703 703 بالقصرين الجهوي المستشفى000742
216 391 607 607 بجندوبة الجهوي المستشفى000832
510 42 2 609 3 161 3 161 بقبلي الجهوي المستشفى000973
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06746
418 6 1 855 2 279 2 279 بالمتلوي الجهوي المستشفى001071
578 6 922 400 7 100 7 500 بزغوان الجهوي المستشفى001322
27 123 150 150 بالقيروان الجهوي المستشفى تهذيب001441
805 7 195 4 7 996 8 000 االول القسط -بنابل الجهوي المستشفى توسيع001521
64 1 656 30 1 690 1 720 الجراحة قسم تهيئة - بالكاف الجهوي المستشفى001633
34 3 626 17 3 643 3 660 بقفصة الجهوي المستشفـى  يب تهذ 001771
95 5 805 5 900 5 900 بالقيروان الجهوي المستشفي توسيع001841
59 2 684 2 743 2 743 بتوزر الجهوي المستشفى تهذيب001972
13 486 499 499 األول القسط -بورقيبـــة بمنزل الجهوي المستشفى تهذيب002023
223 5 377 23 5 577 5 600 التوليد مركز -بباجة الجهوي المستشفى002131
616 3 784 94 4 306 4 400 ببنقردان الجهوي المستشفى002282

500 500 500 األول القسط-بقابس الجهوي المستشفى تهذيب002381
295 15 4 690 5 000 5 000 بجرجيــــس الجهوي المستشفى002482
14 759 773 773 بالمحـــرس الجهوي المستشفى توسيع002661
8 192 5 195 200 بالمهدية الجهوي المستشفى تهذيب002853
72 1 528 17 1 583 1 600 الثاني القسط بورقيبة بمنزل الجهوي المستشفى تهذيب002923
48 18 716 782 782 الثاني القسط -بقابس الجهوي المستشفى تهذيب003081
72 428 13 487 500 القسط األول( تهيئة و تهذيب المستشفي الجهوي بباجة 003331  )
93 27 344 464 859 464 الثالث القسط -بورقيبة بمنزل الجهوي المستشفى003523  
1 839 840 2 364 840 الثاني القسط - بالكاف الجهوي المستشفى وتهذيب تهيئة003633  

183 1 917 9 2 091 4 100 2 100 الثاني القسط -بنابل الجهوي المستشفى توسيع003721  
34 1 596 1 1 629 2 900 1 630 الثاني القسط -بتوزر الجهوي المستشفى بناء003872  
9 181 190 190 دراسة -ببنزرت الجهوي المستشفى بناء003923

100 100 100 باألشعة الكشف قسم وتهيئة توسيع : هالل بقصر الجهوي المستشفى004052  
65 40 795 900 2 500 900 الثاني القسط -بوزيد بسيدي الجهوي المستشفى توسيع004243  

977 977 2 085 977 الثالث القسط -بقابس الجهوي المستشفى تهيئة004381  
650 650 650 بصفاقس الدم لنقل الجهوي المركز بناء004561

1 408 1 408 409 المهدية  بمستشفى لإلنعاش وحدة بناء004653  
404 200 29 11 367 12 000 12 000 ببنزرت الجهوي المستشفى بناء004723

600 600 600 بجندوبة الجهوي المستشفى تهذيب004832
31 89 1 180 22 1 278 1 300 المهدية العظام بمستشفى وجراحة العقلية األمراض أقسام بناء 004953

500 500 500 بمدنين الجهوي المستشفى تهيئة005182
600 600 600 الخارجية العيادات بناء -بسليانة الجهوي المستشفى005234

243 150 480 300 1 477 388 385 113 1 764 2 650 الدراسات إعتمادات005300  



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

248 نظـام أمـد

06746
1 164 1 164 165 تهيئة محل للسكانار بالمشتشفى الجهوي بقابس005481

280 280 280 تهيئة المستشفى الجهوي بالقصرين005542
1 425 1 425 426 تهيئة وتوسيع المستشفى  الجهوي بالمكنين005752

692 692 692 بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالقصرين005942
5 6 1 869 1 880 1 880 بناء قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة006023

1 348 100 200 265 2 177 4 090 5 790 4 090 البنك األروبي لإلستثمار(بناء مستشفي طبرقة 006132 )
2 253 100 50 6 1 387 3 796 3 567 3 796 البنك األروبي لإلستثمار(تهيئة المستشفي الجهوي بالقيروان   006241 )
1 196 982 2 178 2 300 2 178 البنك(بناء قسم التوليد و طب الرضيع  :المستشفي الجهوي بالقصرين006342  

(األروبي لإلستثمار
21 1 279 17 1 283 1 300 توسعة المستشفى الجهوى بجندوبة006432

1 000 1 000 1 000 2002برنامج -بناء و تهيئة أقسام تصفية الدم  006600
86 50 464 86 514 600 بناء قسم العيادات الخارجية:مستشفى خير الدين006711
43 289 332 332 تهيئة قسم األشعة بمستشفى األغالبة بالقيروان007041

500 500 500 مستشفي توزر بناء محالت الصيانة و مغازات و عيادات خارجية007172
300 300 300 مستشفي سليانة تجديد التجهيزات تقنية المكيفات و الكهرباء007334
300 300 300 بناء قسم إستعجالي بقبلي007473

14 736 750 750 تهيئة و تجديد األقسام و المصالح العامة و توسيع:مستشفي الكاف007633  
العيادات الخارجية

11 339 1 131 11 1 470 1 450 1 481 البنك(تهيئة أقسام التوليد و الولدان و طب األطفال:مستشفى التالتلي بنابل007721  
(األروبي لإلستثمار

400 400 400 تجديد التجهيزات الفنية و تهيئة بعض األقسام:مستشفى باجة 007831
15 385 400 400 تهيئة األقسام اإلستشفائية و تجديد التجهيزات:مستشفى قابس007981
416 884 400 900 1 300 بناء وحدة لتصفية الدم و مركز جهوي لنقل الدم: مستشفى جندوبة 008032
330 305 316 319 635 بناء مخبر و توسعة قسم األشعة و العيادات الخارجية:مستشفى جبنيانة008161
31 269 300 300 تهيئة التكييف و المصعد و المحرقة:مستشفى جربة 008382
15 300 315 315 تهيئة أقسام: مستشفى منزل تميم 008421
46 154 200 400 200 البنك األروبي(بناء قسم الصحة النفسية: المستشفى الجهوي بجندوبة 008532  

(لإلستثمار
12 17 171 200 400 200 البنك األروبي(بناء قسم الصحة النفسية  : المستشفى الجهوي بقابس 008681  

(لإلستثمار
175 175 175 بناء قسم السكانار بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد008743
72 72 72 تهيئة قاعة إليواء آلة مفراس بالمستشفى الجهوي بقبلي008873
100 100 100 تهيئة قاعة مفراس بالمستشفى الجهوي بزغوان008922
200 200 200 الحماية من الحرائق لقسم التوليد:المستشفى الجهوي ببنزرت009023



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

249 نظـام أمـد

06746
17 433 450 1 050 450 بناء قسم لجراحة العظام:المستشفى الجهوي بالمهدية009153

300 300 300 بناء مركز جهوي للطب المدرسي و الجامعي بمنوبة009214
905 200 200 221 933 1 2 458 2 800 2 459 توسعة المستشفى الجهوي بأريانة009412
523 200 100 327 1 050 2 200 2 800 2 200 توسعة المستشفى الجهوي ببن عروس009513
61 50 889 1 000 2 500 1 000 تعويض أقسام إستشفائية و بناء قسم األمراض:مستشفى منزل بورقيبة009623  

النفسية
44 666 8 702 1 690 710 تهيئة و توسعة األقسام اإلستشفائية بالمستشفى الجهوي بالقصرين009742
22 208 21 209 480 230 بناء قسم لألمراض النفسية:المستشفى الجهوي بقفصة009871
340 150 100 10 600 600 القسط الثالث(تهيئة المستشفى الجهوي بخير الدين 009911 )

1 392 1 408 1 386 1 414 2 800 بناء و تهيئة أقسام لتصفية الدم010000
300 300 300 تهيئة أقسام أمراض العيون و األنف و األذن و:المستشفى الجهوي بسليانة010134  

الحنجرة
58 58 58 بناء مقر وحدة اإلسعاف الطبي اإلستعجالي بالمستشفى الجهوي ببنزرت010223

14 10 1 376 1 1 399 1 400 بناء أربع مراكز لتصفية الدم بجربة و المحرس و طبرقة و قصر هالل010300
7 543 550 550 تهيئة األقسام العامة بالمستشفى الجهوي بقابس010481
42 1 158 1 200 1 200 بناء مراكز لتصفية الدم بمنزل تميم و مجاز الباب و جرجيس010500

498 498 498 تجديد و تهذيب المستشفى الجهوي بقرقنة010661
2 350 300 200 200 950 200 400 3 400 4 000  إحداث أقسام ألمراض القلب والعيون وجراحة العظام وقاعات عمليات010743

دراسات( بمستشفى سيدي بوزيد   )
914 100 200 800 1 736 750 3 000 3 750 بناء مستشفى جهوي بمجاز الباب010831

2 760 200 1 540 1 500 3 000 4 500 تهيئة وتوسعة مستشفى إبن الجزار بالقيروان010941
47 203 250 250  تجديد شبكات المياه الصالحة للشراب والمياه المستعملة بالمستشفى011032

الجهوي بجندوبة
12 238 250 250  تجديد التكييف المركزي لقاعات العمليات وقسم اإلنعاش بالمستشفى011132

الجهوي بجندوبة
4 496 500 500 إحداث وحدة إقليمية لمعالجة األمراض السرطانية بجندوبة011232
6 394 6 394 400 تعويض قسم اإلستعجالي بالمستشفى الجهوي بسليانة011334

300 300 300 إحداث أقسام ألمراض القلب بالمستشفى الجهوي بسليانة011434
29 51 220 300 300 تهيئة قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد011543
33 467 500 500 بناء قسم ألمراض النساء والتوليد بمستشفى جرجيس011682
22 728 750 750 توسعة العيادات الخارجية واألقسام الداخلية بالمستشفى الجهوي بجربة011782

600 600 600 إحداث قسم لألمراض النفسية  بمستشفى الطاهر المعموري بنابل011821
38 11 301 350 350 بناء عيادات خارجية بمستشفى تطاوين011983
17 483 500 500 بناء قسم إقليمي ألمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس012081
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06746
1 499 500 500 إحداث وحدة إقليمية مختصة في مقاومة األمراض السرطانية بقابس012181

386 114 500 500 بناء قسم إقليمي ألمراض القلب بقفصة012271
5 495 500 500 إحداث وحدة إقليمية مختصة في مقاومة األمراض السرطانية بقفصة012371
11 289 300 300  توسعة قسم أمراض النساء والتوليد وتجديد التكييف المركزي بالمستشفى012473

الجهوي بقبلي
100 58 1 042 1 200 1 200 بناء وحدات لتصفية الدم بكل من قرمبالية وقابس ومساكن012500
7 393 400 400 بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بجندوبة012632
6 494 500 500 بناء مركز جهوي لنقل الدم بقابس012781

9 291 300 300 بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بقابس012881
615 615 615 مشروع ترشيد إستهالك الماء012900
2 598 2 598 600 تهيئة المستشفى الجهوي بجبنيانة013061

326 2 651 150 150 2 677 2 977 إحداث نواة مستشفى جهوي ببئر علي بن خليفة013161
245 245 245  تجديد مصعدين بالمستشفى الجهوي بقفصة و مصعد بالمستشفى الجهوي013271

بالمتلوي
147 147 147 تهيئة قسم العمليات و ما بعد العمليات بالمستشفى الجهوي بالقصرين013342

19 231 250 250  تهذيب وتجديد قاعات العمليات وقسم اإلنعاش والجراحة والتوليد013432
وأمراض النساء بمستشفى جندوبة

18 10 272 300 300 تعويض مصعدين وتجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بجندوبة013532
204 200 496 900 900 بناء قسم ألمراض النساء والتوليد ومخبر بالمستشفى الجهوي ببن قردان013682
75 275 350 350  تهذيب وتوسيع قسم العمليات وقسم ما بعد العمليات واالنعاش الطبي013734

بالمستشفى الجهوي بسليانة
100 200 500 800 800 المجاري البولية و أمراض الكلى(بناء طابق إليواء إختصاصات جراحية013853 ) 

بالمستشفى الجامعي بالمهدية
50 50 350 450 450  تهيئة القسم القديم لألمراض النفسية إليواء قسم أمراض العيون013953

بالمستشفى الجامعي بالمهدية
150 200 400 750 750  توسعة قسم طب األطفال إليواء قسم طب الولدان بالمستشفى الجامعي014053

بالمهدية
10 70 170 250 250 تهيئة وتوسعة قسم اإلنعاش بالمستشفى الجهوي بالمحرص014161

92 114 1 294 1 500 1 500  صيانة شبكة الغازات والسوائل الطبية وبناء أقسام استشفائية ألمراض014242
القلب بمستشفى القصرين

500 500 500 إحداث قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بتوزر014372
100 300 400 400 تجديد شبكة السوائل الطبية والمصاعد بالمستشفى الجهوي بقبلي014473

50 150 200 200  تهيئة قسم العيادات الخارجية إليواء قسمي أمراض العيون واألنف014583
بالمستشفى الجهوي بتطاوين
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12 388 11 389 400 بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بالقيروان014641

2 455 200 200 645 33 200 3 267 3 500  تعويض قسم اإلستعجالي وتحويل األقسام اإلستشفائية الجراحية014731
بالمستشفى الجهوي بباجة

44 306 350 350  بناء أقسام األمراض الصدرية والمعدة واألمعاء بالمستشفى الجهوي014871
بقفصة

5 5 455 465 465 إحداث وحدة لتصفية الدم بوالية القصرين014942
687 150 200 300 63 150 250 1 000 1 400 إحداث قسم لإلنعاش الطبي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل015021
50 50 200 300 300 بناء مقر لإلدارة وفضاءات وظيفية بالمستشفى الجهوي بزغوان015122
3 37 160 2 3 195 200 تجديد الغشاء الواقي للمستشفى الجهوي بجندوبة015232

8 343 599 950 950  صيانة الشبكة الكهربائية وتعويض آالت الغسيل بالمستشفى الجهوي015381
بقابس

297 150 153 300 300 600 بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بالقيروان015441
100 50 150 300 300 بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بقفصة015571
63 150 100 150 337 200 600 800 بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بصفاقس015661

2 260 200 200 700 140 1 800 1 700 3 500  بناء أقسام الجراحة وما بعد الجراحة واإلنعاش وقاعات العمليات015752
بالمستشفى الجهوي بقصرهالل

73 427 500 500 تهيئة وتوسعة وحدة الجراحة باألغالبة بالقيروان015841
114 6 600 720 720 بناء قسم المساعدة الطبية اإلستعجالية بجهة الشمال الغربي بجندوبة015932

831 831 831 تأهيل مستشفي جربة حومة السوق016082
116 100 500 716 716 تطوير مستوصف أكودة إلي مستشفي محلي016151
22 222 244 244 إحداث بناية لتركيز آلة سكانار بالمستشفي الجهوي بجرجيس016282

905 905 905 بناء قسم إستعجالي بالمستشفي الجهوي بقابس016381
14 86 100 100 تجديد معدات بيت الغسيل بالمستشفى الجهوي بجندوبة016432

100 100 100 تدعيم شبكة اإلنذار المبكر ضد الحرائق بالمستشفى الجهوي بجندوبة016532
352 100 200 48 1 200 499 700 بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين016642
500 50 200 200 450 500 950 بناء مركز للطب المدرسي والجامعي بالمنستير016752
50 100 200 350 350 احداث قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقابس016881

100 400 500 500 احداث قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين016983
2 800 200 2 700 300 3 000 2تأهيل المستشفى الجهوي بباجة قسط 017031
2 597 200 4 200 2 421 580 3 001 2تهيئة المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط 017131

4 194 2 1 199 200 تجديد الشبكة الكهربائية بالمخبر الجهوي لحفظ الصحة بسوسة017351
153 700 47 900 900 بناء المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس017461

84 100 116 300 300 صيانة وتهيئة المستشفى الجهوي بمدنين وإحداث قسم ألمراض الكلى017582
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100 100 100  تجديد قنوات المياه الصالحة للشراب والمستعملة بالمستشفى الجهوي017634

بسليانة
150 150 150 تجديد وتعزيز الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بقبلي017773
187 100 200 300 13 800 800 بناء قسم ألمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم017821

2 400 400 200 500 1 000 1 500 3 000 بناء مخبر وطني لحفظ الصحة ببن عروس017913
42 108 150 150 تهيئة مستشفيي بنزرت ومنزل بورقيبة018023

100 50 150 150 إيواء قسم تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي بقفصة018271
476 100 100 24 350 350 700 تأهيل و تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بالكاف018333

75 225 300 300 قسط(تجديد شبكة المياه و التسخين المركزي بالمستشفى الجهوي بمدنين 018482  
2)

100 100 100 تجديد الشبكة الكهربائية بقاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بمدنين018582
697 100 205 48 400 650 1 050  نجديد شبكة التكييف المركزي بقاعات العمليات بالمستشفى الجهوي018671

بقفصة
178 100 150 20 2 4 446 450  تجديد معدات شبكة التسخين المركزي و الماء الصالح للشراب بالمستشفى018773

الجهوي بقبلي
7 830 300 500 3 270 4 800 1 900 5 200 11 900 صيانة المستشفى الجهوي بقابس018881
460 100 100 40 300 400 700 2تأهيل وتجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بالكاف قسط 018933
52 50 50 98 250 250 بناء أرشيف مركزي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد019043
100 50 100 100 350 350 بناء قسم اإلنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي019173
50 50 100 100 300 300 إحداث وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم019221

1 950 100 300 150 1 000 1 500 2 500  تجديد أقسام طب العيون واألنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بمنزل019323
بورقيبة

150 50 200 100 500 500 بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة019432
900 150 300 150 500 1 000 1 500 بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف019533
650 100 300 100 450 700 1 150  تهيئة األقسام اإلستشفائية وبناء جناح إقامة ألمراض المعدة بالمستشفى019634

الجهوي بسليانة
750 100 200 100 650 500 1 150 بناء قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرين019742
750 50 200 100 400 700 1 100 بناء قسم المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بالقصرين019842
50 50 100 100  إحداث مصلحة متنقلة لإلسعاف  واإلنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي019961

بالحرس
465 100 200 35 100 700 800  تهيئة وتوسعة قسم الجراحة والعيلدات الخارجية بالمستشفى الجهوي020061

بقرقنة
151 100 200 49 500 500 بناء عيادات خارجية بالمستشفى الجهوي بالمتلوي020171
700 100 200 300 500 800 1 300 توسعة قسم العمليات بالمستشفى الجهوي بتوزر020272
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136 50 200 114 500 500 إحداث قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بتوزر020372
400 100 200 700 700 بناء عيادات خارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان020422

1 100 100 200 100 800 700 1 500 بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد020543
50 50 50 150 150 حماية قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بسليانة من الفيضانات020634
200 50 150 100 500 500 بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسليانة020734
250 100 300 100 750 750 بناء مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسليانة020834
150 100 100 50 400 400 إعادة بناء المخبر الجهوي للصحة العمومية بسليانة020934
51 49 100 100 بناء مخزن لألدوية بالمستشفى الجهوي بقبلي021073
50 50 100 150 350 350 2بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين قسط 021183
141 50 200 109 500 500 تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر021272
150 100 200 50 500 500 تهيئة وتوسعة المخبر بالمستشفى الجهوي بالكاف021333

1 000 100 200 200 1 500 1 500 تهيئة وتوسعة قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بالكاف021433
50 50 100 100 تهيئة قاعة عمليات  قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف021533

5 265 100 200 275 5 190 650 5 840 دراسات(تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة 021661 )
51 50 100 49 250 250 بناء مخبر بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي بنابل021721

2 500 500 2 700 300 3 000  بناء أقسام للعمليات الجراحية وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي ابن021841
الجزار بالقيروان

50 50 50 150 150 بناء مخبر تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي بقابس021981
500 100 400 1 000 1 000 تجديد التجهيزات الطبية الثابتة بالمستشفى الجهوي بقابس022081

4 900 100 400 5 400 5 400 الدراسات- بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدينة قفصة 022171 .
500 100 400 1 000 1 000 صيانة وتهيئة وتهذيب المستشفى الجهوي بالمتلوي وتجديد الشبكات الفنية022271
300 100 200 200 400 600 بناء مخبر تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي بالقصرين022342
250 50 100 100 300 400 بناء محالت للصيانة الفنية والبيوطبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين022442
650 100 250 500 500 1 000 بناء قسم لألمراض الصدرية بالمستشفى الجهوي بالقصرين022542
750 100 250 400 700 1 100 بناء قسم التخذير واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين022642
200 100 200 500 500 بناء قاعة للعمليات القيصرية بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي بسليانة022734
250 100 250 600 600 إحداث مركز لتصفية الدم بالمستشفى الجهوي ببنعروس022813
100 100 200 400 400 توسعة العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي ببن عروس022913
600 100 300 1 000 1 000 إحداث مطبخ وبيت الغسيل وورشة صيانة بالمستشفى الجهوي بطبرقة023032
250 50 200 500 500 إحداث قسم لجراحة المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بتوزر023172
250 50 200 500 500 بناء قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبلي023273
200 50 100 350 350 استكمال وتدعيم الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بقبلي023373
650 100 250 400 600 1 000 بناء قسم جديد لتصفية الدم بالمستشفى الجهوي بمدنين023482

1 100 100 300 700 800 1 500 بناء قسم استعجالي جديد بالمستشفى الجهوي بجربة023582
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50 50 50 150 150 تهيئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي بجربة023682
50 50 50 150 150 تهيئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي بجرجيس023782
400 100 300 800 800 صيانة وتجديد الشبكات الفنية بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان023841
230 100 300 70 700 700  بناء قسم ألمراض األطفال ووحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي023943

بسيدي بوزيد
360 100 300 40 800 800 إحداث أقسام استشفائية جديدة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد024043
110 50 200 40 400 400 بناء صيدلية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد024143
450 50 150 250 400 650  تهيئة وحدة التصوير والعيادات الخارجية وبناء مطبخ بمستشفى محمد024221

التالتلي نابل
100 100 200 400 400  بناء مخبر تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري024321

بنابل
150 100 100 350 350 تعويض قسم المخبر بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة024423
50 50 100 200 200 إحداث أرشيف مركزي بالمستشفى الجهوي ببنزرت024523

4 250 100 400 4 750 4 750 استكمال بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدينة باجة  دراسات024631
100 50 100 250 250 بناء مقر الوحدة الجهوية للتأهيل بالمهدية024753
150 50 200 400 400  بناء ممر علوي بين قسم أمراض القلب وممرات المستشفى الجهوي024871

بقفصة
300 100 300 700 700 بناء قسم للتخذير واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف024933
200 100 200 500 500 بناء مركز لتصفية الدم ببئر علي بن خليفة025061
350 100 250 700 700 بالمستشفى الجهوي بالكاف) وحدة التصوير الطبي(إحداث قسم لألشعة 025133
600 100 300 1 000 1 000 تأهيل األقسام االستشفائية والمصالح العامة بالمستشفى الجهوي بالكاف025233
300 100 300 700 700 بناء قسم التخدير واالنعاش بالمستشفى الجهوي بسليانة025334

9 100 400 500 3 000 6 300 700 10 000 بناء مستشفى جهوي صنف ب بغار الدماء025432
700 300 1 000 1 000 توسعة قسم أمراض القلب وجناح االيواء بالمستشفى الجهوي بالقيروان025541

1 350 100 250 1 700 1 700 بناء مستشفى جهوي متعدد االختصاصات بمنوبة  دراسات025614
50 50 50 150 150 تهيئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي ببن قردان025782
600 600 600  تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي إليواء وحدة تصفية الدم والكلى بمستشفى025833

الكاف
290 60 100 450 450 أمراض القلب والمعدة واإلستعجالي(نهيئة المستشفى الجهوي ببنزرت025923  

(واإلنعاش
800 100 100 1 000 1 000 تهيئة وتهذيب أقسام مركز التوليد ببنزرت وتجديد الشبكات الفنية026023
50 100 50 200 200 وحدتي استشفاء نهاري(دراسات-توسعة وتهيئة مستشفى بن عروس026113 )
300 100 400 400 أقسام تصفية(دراسات -توسعة المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان026241  

الدم واألمراض النفسية والصيدل
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50 100 100 250 250 أقسام أمراض(دراسات - توسعة المستشفى الجهوي بالقصرين 026342  

األعصاب والغدد والسري والجلدة وحدة العل
800 100 100 1 000 1 000 قسم طب األطفال(توسعة المستشفى الجهوي محمومد الماطري بأريانة026412  

(والولدان وأمراض الرئة
50 100 100 250 250 دراسات-توسعة المستشفى الجهوي بزغوان026522

9 600 300 100 9 000 1 000 10 000 بناء مستشفى جهوي صنف ب بسبيطلة026642
2 600 400 250 3 000 250 3 250   مراكز جهوية للطب المدرسي والجامعي بأريانة والكاف وبن5بناء 026700

عروس وبنزرت ومدنين
300 100 100 500 500 إحداث وحدة لتصفية الدم بالمستشفى الجهوي ببن قردان026882
600 100 100 800 800 إحداث مركز إقليمي لنقل الدم بمدنين026982
100 50 100 250 250 تركيز مولد كهربائي بالمستشفى الجهوي بقبلي027073

100 100 200 200 دراسات-تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقبلي027173 -
300 100 100 500 500 بناء مخبر لحفظ الصحة بقبلي027273
800 100 100 1 000 1 000 بناء وحدة للمعالجة باألشعة بمستشفى قابس027381

2 050 200 150 900 1 500 2 400 بناء قطب لصحة األم والطفل بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد027443
200 50 100 350 350 تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد دراسات027543
300 100 100 300 200 500 دراسات- توسعة المستشفى الجهوي بسليانة 027634
50 50 50 150 150 بناء قسم التأهيل الوظيفي بالمستشفى الجهوي بطبرقة027732
100 50 100 250 250  تكييف قاعات العمليات بقسم التوليد وأمراض النساء بالمستشفى الجهوي027832

بجندوبة
800 100 100 1 000 1 000 بناء مقر المعجل الخطي بالمستشفى الجهوي بجندوبة027932
200 100 100 400 400  تهيئة وتأهيل المبنى القديم لمستشفى  خير الدين إليواء قسم االستشفاء028011

النهاري
150 100 100 350 350  تهيئة الفضاء القديم لقسم االستعجالي إليواء قسم االنعاش بالمستشفى028183

الجهوي بتطاوين
250 50 300 300   وحدات لتصفية الدم بكل من منزل بوزيان والنفيضة والقطار5بناء 00200ج

وطبربة وتونس  دراسات
600 100 700 700 تعويض المستشفى الجهوي بخير الدين دراسات00311ج
250 50 300 300  تدعيم أقسام التصوير الطبي والتحاليل والصيدلية بمستشفى محمود00412ج

الماطري أريانة دراسات
200 100 300 300  تهيئة وحدة االنعاش لمرضى القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر00721ج

المعموري نابل
300 100 400 400  تهيئة فضاءات بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر00821ج

المعموري نابل
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300 50 350 350 تهيئة وحدة بنك الدم بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل01121ج
50 50 100 100  تهيئة فضاءات إقامة أطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي01221ج

نابل
900 100 1 000 1 000 2تجديد الشبكات الفنية لمركز التوليد ببنزرت قسط 01923ج
200 50 250 250  بناء فضاء لتركيز وحدة تصوير بالرنين المغناطيسي بمستشفى الحبيب02023ج

بوقطفة
900 100 1 000 1 000 2توسعة قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان قسط 02222ج
70 50 120 120  تهيئة المستشفى الجهوي بزغوان اليواء قسم االنعاش الطبي وتوسعة قسم02322ج

االستعجالي دراسة
400 100 500 500  دراسات3بناء المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط 02531ج
600 100 700 700 تهيئة وصيانة المستشفى الجهوي بباجة02631ج
350 50 400 400 بناء وحدة لتأهيل المعاقين بباجة02831ج
300 100 400 400 تجديد التجهيزات الكهربائية بالمستشفى الجهوي بجندوبة02932ج

50 50 50 بناء مبيت ألطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي بجندوبة دراسات03132ج
100 100 200 200  تهيئة مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي03232ج

بجندوبة
400 100 500 500 إحداث وحدة للقسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة03432ج
100 50 150 150 تهيئة وتهذيب األقسام االستشفائية بالمستشفى الجهوي بالكاف دراسات03633ج
100 50 150 150  احداث مجمع للصحة األساسية ومخبر جهوي ووحدة لتأهيل المعوقين03733ج

بالكاف دراسات
200 100 300 300  بناء مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي03833ج

بالكاف
600 100 700 700 بناء مستشفى جهوي بمكثر من والية سليانة دراسات03934ج
650 50 700 700 بناء مستشفى جهوي بحفوز من والية القيروان دراسات04141ج
150 100 250 250 تهيئة قسم الطب النفسي بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان04241ج
100 100 200 200  تهيئة فضاءات لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى04341ج

الجهوي ابن الجزار بالقيروان
600 100 700 700  دراسات1بناء مستشفى جهوي بسبيبة من والية القصرين قسط 04542ج
600 100 700 700 بناء مستشفى جهوي بتالة من والية القصرين دراسات04642ج
600 100 700 700 بناء مستشفى جهوي بجلمة من والية سيدي بوزيد دراسات04843ج
500 100 600 600 بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بسيدي بوزيد04943ج
500 100 600 600 تدعيم التجهيزات الكهربائية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد05143ج
200 100 300 300 اعتمادات الدراسات05300ج
400 100 500 500  دراسات2تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقصر هالل قسط 05452ج
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500 200 700 700 تعويض المستشفى المحلي بالجم وتطويره إلى مستشفى جهوي دراسات05553ج
600 100 700 700  تجديد الشبكة الكهربائية والحماية من الحرائق بالمستشفى الجهوي06071ج

بالمتلوي
50 50 100 100 تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر دراسات06172ج
200 100 300 300  إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي06473ج

دراسات
30 50 80 80 تهيئة وتوسعة قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس دراسات06681ج
200 100 300 300  بناء مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي06781ج

بقابس
200 100 300 300 تهيئة وتوسعة قسم العمليات بالمستشفى الجهوي بمدنين دراسات06882ج
500 100 600 600 تهيئة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بمدنين06982ج
100 100 200 200  تهيئة فضاءات اليواء آلة تصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي07082ج

بمدنين
50 100 150 150 تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بمدنين07182ج
60 100 160 160 تجديد شبكة السوائل الطبية بالمستشفى الجهوي بمدنين07282ج
350 100 450 450 توسعة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة07382ج
250 50 300 300 توسعة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي ببن قردان07582ج
50 50 100 100  بناء جناح إيواء لقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجرجيس07682ج

دراسات
50 50 100 100  دراسات2بناء العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين قسط 07783ج
100 50 150 150  بناء المخبر الجهوي للصحة والمركز الجهوي للطب المدرسي ووحدة07883ج

تأهيل المعوقين بتطاوين دراسة
600 100 700 700 بناء مستشفى جهوي بالدهماني من والية الكاف دراسات08133ج
50 50 100 100  تجديد شبكة الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة08332ج

دراسات
250 50 300 300 تطوير المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي دراسات08481ج
700 100 800 800 2بناء قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم قسط 08521ج

348 260140 05516 74522 75613 422136 26024 23541 73725 51063 035174 16440 06746329جملــة الفصـل

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 06747
1 300 400 300 1 800 200 2 000 استكمال تطوير المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي صنف ب032652

300 8003004001 0002001 067472جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749
134 23 833 1 989 990 تجهيز المستشفى الجهوي بالمتلوي001271
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90 3 1 807 1 900 1 900 الدم تصفية مراكز تجهيز008000
364 210 136 80 630 2 393 710 تجهيز مراكز تصفية الدم017600

100 100 100 البنك األروبي-تجهيز قسم األمراض النفسية بالمستشفى الجهوي بقابس023881 -
100 100 100 البنك-تجهيز قسم األمراض الصدرية بالمستشفى الجهوي بجندوبة 023932  

-األروبي
100 100 500 100  تجهيز قسمي أمراض العيون و الحلق و األنف بالمستشفى الجهوي024321

البنك األروبي-الطاهر المعموري -
100 100 300 100  تجهيز أقسام أمراض العيون و الحلق و األنف بالمستشفى الجهوي024434

البنك األروبي-بسليانة -
50 50 300 50 البنك األروبي-تجهيز أقسام الولدان بالمستشفى الجهوي التالتلي نابل 024921  

-لإلستثمار
300 300 300 تجهيز مراكز تصفية الدم025300

50 50 100 200 100 البنك- تجهيز المركز الجهوي لنقل الدم بالمستشقفى الجهوي بجندوبة 025932  
األروبي لالستثمار

100 100 100 تجهيز قسم األمراض النفسية بالمستشفى الجهوي بقفصة026071
300 300 700 300 البنك- تجهيز توسعة و تهيئة أقسام االستشفائية بمستشفى القصرين026142  

األروبي لالستثمار
50 50 100 50 البنك األروبي- تجهيز تهيئة أقسام المستشفى الجهوي بمنزل تميم 026221  

لالستثمار
100 100 200 100 تجهيز قسم أمراض القلب بمستشفى سليانة027834
100 100 200 100 تجهيز قسم أمراض القلب بمستشفى قابس027981
100 100 100 تجهيز قسم األمراض النفسية بمستشفى منزل بورقيبة028023
50 50 100 50 تجهيز توسعة قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى قبلي028173
50 50 150 50 تجهيز تهيئة أقسام بالمستشفى الجهوي بقابس029481
50 50 250 50 تجهيز تهيئة المستشفى الجهوي بقرقنة029561
50 50 150 50 تجهيز قسم اإلستعجالي بالمستشفى الجهوي بسليانة029634
100 100 100 تجهيز قسم األمراض النفسية بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل029721
100 100 100 تجهيز عيادات خارجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين029883
100 100 300 100 تجهيز قسم إقليمي ألمراض القلب بقفصة029971

24 58 18 100 100 100 تجهيز مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بجندوبة030132
150 150 200 150 تجهيز قسمي أمراض العيون وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي030273

17 19 14 50 50 تجهيز المركز الجهوي لحفظ الصحة بقابس030381
100 100 200 100 تجهيز تهيئة المستشفى الجهوي بجبنيانة030461
100 100 400 100 تجهيز وحدة إقليمية لمعالجة األمراض السرطانية بجندوبة031332
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100 100 400 100 تجهيز وحدة لمعالجة األمراض السرطانية بقابس031481
100 100 400 100 تجهيز وحدة إقليمية لمعالجة األمراض السرطانية بقفصة031571

100 تجهيز تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بمساكن032151
45 55 100 400 100 تجهيز مراكز تصفية الدم032400

1 600 قضيب16اقتناء آلتي مفراس 032600
100 100 900 100 تجهيز تهيئة مختلف أقسام بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة033423

473 50 208 269 1 000 2 000 1 000 تجهيز المستشفى الجهوي بطبرقة033532
50 50 250 50 تجهيز مركز إقليمي لنقل الدم بقابس033681
45 50 5 100 100 100 تجهيز مركز الجهوي للطب المدرسي و الجامعي بالقيروان033741

100 100 300 100  تجهيز قسمي أمرا ض المعدة و األمعاء و األمراض الصدرية بالمستشفى033871
الجهوي بقفصة

100 100 300 100 تجهيز توسعة قسم الجراحة و اإلنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بسليانة033934
50 50 200 50 تجهيز قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد034043
200 200 600 200  تجهيز توسعة األقسام الداخلية و جراحة العظام و األمراض الصدرية و034182

أمراض القلب بالمستشفى الجهوي
50 50 200 50 تجهيز تهيئة و توسعة قسم اإلنعاش بالمستشفى الجهوي بالمحرص034261
50 50 350 50 تجهيز قسم  جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بتوزر034372
50 50 200 50 تجهيز قسم أمراض النساء بالمستشفى الجهوي بجرجيس034482
50 50 200 50  تجهيز وحدة العناية المركزة لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي034532

بجندوبة
100 100 400 100  تجهيز تهذيب و تجديد قسم اإلنعاش و الجراحة و التوليد و أمراض النساء034632

بالمستشفى الجهوي بجندوبة
500 50 150 700 700 اقتناء آلة مفراس لفائدة المستشفى الجهوي بجرجيس037382
200 150 50 400 400  تجهيز قسم أمراض النساء والتوليد والمخبر بالمستشفى الجهوي ببن038182

قردان
500 50 50 300 300 600  تجهيز قسمي أمراض العيون وأمراض الحلق واألنف واألذنين بمستشفى038583

بتطاوين
50 50 100 100 تجهيز المخبر الجهوي لحفظ الصحة بقفصة038771
50 50 100 100 تجهيز المخبر الجهوي لحفظ الصحة بالقيروان038841

1 500 200 300 2 000 2 000 نجهيز توسعة المستشفى الجهوي بأريانة038912
1 234 200 300 66 1 800 1 800 تجهيز توسعة المستشفى الجهوي ببن عروس039013
269 250 231 750 750  تجهيز العيادات الخارجية وأقسام استشفائية داخلية بالمستشفى الجهوي039182

بجربة
50 50 50 150 150 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بجربة039382
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100 50 150 150 تجهيز وحدة طب الولدان بقسم طب األطفال بالمستشفى الجهوي بسليانة039434
50 50 50 150 150 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بتطاوين039583

39 50 61 150 150 تجهيز وحدة طب الولدان بالمستشفى الجهوي بتوزر039672
83 50 100 17 250 250 تجهيز وحدة لطب الولدان لمركز التوليد بالمستشفى الجهوي بباجة039731
400 50 100 550 550 تجهيز نواة لمستشفى جهوي ببئر علي بن خليفة  صفاقس042061

1 000 1 000 1 000 2012برنامج (تجهيز مراكز تصفية الدم 043600  )
2 696 500 1 000 604 4 800 4 800   قضيب لفائدة مستشفيات مدنين والقصرين16 آالت مفراس 6اقتناء 043900

وجندوبة والكاف وقفصة ونابل
150 50 100 300 300 تجهيز توسعة المستشفى الجهوي بخير الدين044511

1 400 200 200 1 800 1 800 تجهيز المستشفى الجهوي بمجاز الباب044631
2 050 150 2 200 2 200 تجهيز تأهيل المستشفى الجهوي بباجة044731
250 50 200 500 500 تجهيز قسم اإلنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل044821
50 50 150 250 250 تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بقابس044981
100 100 200 200 تجهيز قسم  االستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين045042
100 50 100 250 250 تجهيز قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوب بمنزل تميم045121
100 50 50 200 200 تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين045283
500 200 700 700  تجهيز أقسام القلب والصدر والجلدية بالمستشفى الجهوي ابن الجزار045441

بالقيروان
50 50 100 200 200 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بالقصرين045542
50 50 100 200 200 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بقبلي045673
50 50 100 200 200 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بالكاف045733
150 50 100 300 300 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمدنين045982
50 50 100 200 200 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بجندوبة046032
50 50 100 200 200 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بقابس046181
300 50 150 500 500 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي التالتلي بنابل046221
50 50 100 200 200 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد046343
50 50 100 200 200 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بزغوان046422
50 50 100 200 200 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة046523
50 50 50 150 150 تجهيزتهيئة المستشفى الجهوي بمدنين وقسم ألمراض الكلى046782

730  تجهيز وحدة الكشف باألشعة لألمراض السرطانية ومخبر الخاليا046881
المرضية بالمستشفى الجهوي بقابس

6 430 1 570 8 000 8 000 المستشفيات الجهوية:  آالت للتصوير بالرنين المغناطيسي4اقتناء 050100  
بالقيروان ومدنين وسيدي بوزيد وا
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3 400 500 800 700 4 000 4 700   قضيب لفائدة المستشفيات الجهوية16 آالت مفراس ذات 5اقتناء 050300

ببنزرت وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد وجر
350 50 100 500 500 تجهيز قسم لالنعاش الطبي بمستشفى الطاهر المعموري بنابل050721
700 100 200 1 000 1 000  تجهيز أقسام الجراحة العامة وما بعد الجراحة واالنعاش وقاعات العمليات050852

بمستشفى قصر هالل
150 50 100 300 300 تجهيز تهيئة وتوسعة وحدة الجراحة بمستشفى األغالبة  بالقيروان050941
250 50 100 400 400 تجهيز قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقابس051181
200 50 100 350 350  تجهيز األقسام االستشفائية وتجهيز جناح اقامة المراض المعدة بالمستشفى051234

الجهوي بسليانة
200 100 300 300 تجهيز قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرين051342
250 100 350 350 تجهيز قسم المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بالقصرين051442
250 50 100 400 400  تجهيز تهيئة وتوسعة قسم الجراحة والعيادات الخارجية بالمستشفى051561

الجهوي بقرقنة
50 50 50 150 150 تجهيز عيادات خارجية بالمستشفى الجهوي بالمتلوي051671
250 50 100 400 400 تجهيز توسعة قسم العمليات بالمستشفى الجهوي بتوزر051772
250 50 100 400 400 تجهيز قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بتوزر051872
250 50 100 400 400 تجهيز قسم االنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي051973
150 50 50 250 250 تجهيز قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بزغوان052022
150 50 50 250 250 تجهيز قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد052143
250 50 100 400 400 تجهيز قسم لجراحة العظام بالمستشى الجهوي بسليانة052234
300 50 50 200 200 400 تجهيز مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسليانة052334

50 50 100 100 تجهيزالمخبر الجهوي للصحة يسليانة052434
50 50 50 تجهيز مخزن لألدوية بالمستشفى الجهوي بقبلي052573

50 50 50 150 150 2القسط -تجهيز قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين052683
150 50 50 250 250 عيادات-صيدلية (تجهيز تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر 052772  

أقسام عامة-خارجية )
50 50 50 150 150 تجهيز تهيئة قاعة عمليات قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف052833
200 50 50 300 300 تجهيز مخبر بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي بنابل052921
50 50 100 100 تجهيز محالت للصيانة الفنية والبيوطبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين053042
250 50 300 300 تجهيز قسم لألمراض الصدرية بالمستشفى الجهوي بالقصرين053142
400 100 500 500 تجهيز قسم التخدير واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين053242
100 50 50 200 200 تجهيز قاعة العمليات القيصرية بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي بسليانة053334
100 50 50 200 200 تجهيز توسعة العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي ببن عروس053413
200 50 100 350 350 تجهيز قسم لجراحة المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بتوزر053572
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06749
150 50 100 300 300 تجهيز قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبلي053673
200 50 50 300 300 تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بجربة053782
200 50 50 300 300  تجهيز قسم ألمراض األطفال ووحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي053843

بسيدي بوزيد
50 50 100 100 تجهيز الصيدلية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد053943

150 50 50 250 250  تجهيز تهيئة وحدة التصوير والعيادات الخارجية والمطبخ بمستشفى محمد054021
التالتلي بنابل

100 50 50 200 200  تجهيز مخبر تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي الطاهر054121
المعموري بنابل

50 50 50 150 150 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم054221
100 50 50 200 200 تجهيز قسم المخبر بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة054323

30 30 30 تجهيز أرشيف المستشفى الجهوي ببنزرت054423
350 50 100 500 500 تجهيز قسم التخدير واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف054533
350 50 100 500 500 تجهيز قسم التخدير واالنعاش بالمستشفى الجهوي بسليانة054634

50 50 50 تجهيز مقر الوحدة الجهوية للتأهيل بالمهدية054753
150 50 100 300 300 تجهيز قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة061632

3 100 100 3 200 3 200   قضيب لفائدة مستشفيات بن عروس16 آالت مفراس ذات 4اقتناء 00700ج
وأريانة وسليانة وبن قردان

150 50 200 200 تجهيز مقر االدارة والعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان00822ج
500 100 600 600 تجهيز تهيئة المستشفى الجهوي ببنزرت00923ج

1 400 100 1 500 1 500  تجهيز أقسام أمراض القلب والعيون والعظام بالمستشفى الجهوي بسيدي01043ج
بوزيد

50 50 100 100 تجهيز مخبر لحفظ الصحة بقبلي01373ج
250 50 300 300 تجهيز مركز اقليمي لنقل الدم بمدنين01482ج
250 50 300 300 تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بجربة01582ج
250 50 300 300 تجهيز تهيئة قسم االنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوين01683ج
400 100 500 500 2014تجهيز األقسام االستعجالية برنامج 07400ج
150 50 200 200 2014تجهيز هياكل نقل الدم برنامج 07500ج

13 000 1 000 14 000 14 000 2014تجهيز المستشفيات برنامج 07600ج
254 18951 7586 67110 2082 7816 9002 88021 55023 96912 37315 08016 0674977جملــة الفصـل

1 902 849192 11322 41633 96416 203142 16027 91563 48750 47976 408190 24456 408جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

263 نظـام أمـد
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201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المستشفیات المحلیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 06747
101 13 1 603 4 13 1 700 1 717 بتاجروين محلي مستشفى بناء000833
350 30 920 1 300 1 300 يومي مستشفى إلى وتحويله التضامن مستشفى توسيع001212
6 24 420 450 450 بحفوز المحلي المستشفى توسيع001341

188 12 180 20 200 دراسة -بطبرقة المحلي المستشفى توسيع002232  
101 27 1 079 49 38 1 120 1 207 العيون بحاجب محلي مستشفى بناء002541
4 1 1 247 1 252 1 252 فوسانة مستشفى بناء004342
12 16 1 272 11 1 289 1 300 بنصراهللا محلي مستشفى بناء005000
16 384 16 384 400 بنفزة المحلي المستشفى توسيع005241
1 40 509 1 549 550 الدماء بغار المحلي المستشفى توسعة005432
28 372 24 376 950 400 البنك األروبي لإلستثمار-بناء مستشفى غمراسن009683 -

22 215 1 263 1 500 1 500 تعويض المستشفى المحلي بفريانة012642
2 50 548 600 600 تهيئة وتوسعة مستشفى العيون012942

331 100 300 500 699 1 930 1 930 توسيع و تهيئة مستشفى جمال013552
46 304 350 350  بناء قسم الطب العام ومقر اإلدارة وسوائل طبية بالمستشفى المحلي013933

بالسرس
147 100 50 100 303 200 500 700  بناء عيادات خارجية استعجالي ومخبر وأشعة بالمستشفى المحلي014421

ببوعرقوب
5 45 450 500 500  إحداث قسم التوليد ومخبر ووحدات أشعة وأسنان وعيادات خارجية015342

وتوسعة اإلستعجالي بمستشفى حيدرة
9 41 431 481 481 تجديد مستشفى تالة016242

116 100 150 124 1 010 1 82 1 417 1 500 بناء قسم للجراحة وطب النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بالحامة016581
1 19 130 150 150 بناء قسم إستعجالي بالمستشفى المحلي بمارث016681
50 50 50 150 150 بناء وحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بقلعة األندلس016912
538 100 1 61 700 700 بناء قسم ألمراض النساء والتوليد وتهيئة المستشفى المحلي بقرمبالية017021
78 50 22 150 150 إحداث قسم إستعجالي بالمستشفى المحلي بقربة017121

100 100 100 بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بماطر017223
100 100 100 بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي براس الجبل017323
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06747
150 150 150 إحداث مخبر ووحدة أشعة بالمستشفى المحلي بجرزونة017423

171 800 529 1 500 1 500 بناء مستشفى محلي بقلعة سنان017533
855 100 400 212 133 1 700 1 700 تعويض المستشفى المحلي ببن عون017643

50 50 50 150 150 إحداث قسم إستعجالي بالمستشفى المحلي بكندار017751
10 90 100 100 تركيز سخان مركزي بالمستشفى المحلي بقصيبة المديوني017852
131 50 19 200 200 بناء أقسام للطب العام بالمستشفى المحلي بسيدي عيش017971
110 100 100 200 40 150 400 550  بناء عيادات خارجية وقسم استعجالي ووحدة مخبر وأشعة بالمستشفى018021

المحلي بتاكلسة
133 67 200 200 توسعة العيادات الخارجية وتهيئة المستشفى المحلي بغار الدماء018132

12 82 6 100 100 توسعة العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالحنشة018261
150 150 150 بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالدهماني018333
803 803 803 تطوير المستشفي المحلي بجربة  ميدون018882

47 100 50 3 200 200 توسعة المستشفى المحلي بالتضامن019312
89 50 8 3 1 149 150 تهيئة وتوسعة وبناء سياج بالمستشفى المحلي بمنزل بوزلفة019421

39 111 150 150 تهيئة المستشفى المحلي ببني خالد019521
43 50 100 50 7 1 249 250 تهيئة المستشفى المحلي بعين دراهم019632
50 50 200 100 400 400 بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي ببوسالم019732
39 50 50 50 11 200 200 بناء وحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان019843
37 50 50 50 13 200 200 إحداث وحدات مخبر وأشعة وطب أسنان بمستشفى السعيدة بالرقاب019943
50 100 100 250 250 تهيئة المستشفى المحلي بالسواسي020153
100 50 100 250 250 تهيئة المستشفى المحلي بالشابة020253

8 90 2 1 99 100 توسعة العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بمنزل شاكر صفاقس020361
300 100 100 100 300 300 600 إحداث قسم استعجالي ووحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بالغريبة020461
137 100 100 153 10 500 500 احداث أقسام استشفائية بالمستشفى المحلي بمطماطة القديمة020581
334 16 350 350 إحداث قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالصمار020783
397 3 400 400 توسعة المستشفى المحلي بسبيطلة020942
50 50 50 150 150 صيانة وتوسعة العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بنفزة021331
298 100 50 2 2 250 198 450 تهيئة المستشفى المحلي بالقطار021471
316 100 250 329 5 1 000 1 000 إحداث وحدتي تصفية الدم بكل من حفوز والحامة021500
74 50 100 200 76 1 499 500 إحداث قسم جراحة بالمستشفى المحلي بالنفيضة021651
19 100 181 2 298 300 بناء قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بئرالحفي021843
100 100 150 350 350 تهيئة وتوسعة األقسام الداخلية بالمستشفى المحلي بالجم022053
800 200 1 000 1 000 تحويل مركز الصحة األساسية بحاسي الفريد إلى مستشفى محلي022542
150 50 50 50 100 200 300 تهيئة وتوسعة قسم اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بالرقاب022643
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06747
50 50 100 200 400 400 إحداث مركز لتصفية الدم بدوز022773
51 50 100 99 300 300  توسعة قسم االستعجالي وبناء مقر المصلحة الطبية المتنقلة لالسعاف022812

بمستشفى التضامن
150 50 200 100 500 500 إحداث قسم الطب العام  بمستشفى قبالط023131
50 50 50 150 150 تهيئة العيادات الخارجية بمستشفى تستور023231

50 50 100 200 200 بناء قسم العيادات الخارجية بمستشفى فرنانة023332
50 100 150 150 بناء قسم استعجالي ببرقو023634
50 50 100 100 300 300 إحداث عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بسيدي بورويس023734
150 100 200 50 500 500 تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي ببوحجلة023841
100 100 100 50 350 350  تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي والعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي023941

بالسبيخة
100 100 100 50 350 350  تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي والعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي024041

بالشبيكة
100 100 200 100 500 500 بناء قسم استعجالي ووحدة إيواء نهاري بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان024243
50 100 100 100 350 350 تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بالمكناسي024443
50 50 50 50 200 200 بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالقلعة الكبرى024551
50 50 50 100 250 250 إحداث قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بشربان024653
150 50 200 100 500 500 تحويل المركز الوسيط بالحنشة إلى مستشفى محلي024761
51 50 50 49 200 200 بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالمضيلة024871
250 100 300 100 750 750 2بناء المستشفى المحلي بدقاش القسط 024972
200 100 200 200 700 700 2تجديد المستشفى المحلي بسوق األحد قسط 025073
101 100 200 99 500 500 إحداث قسم إيواء نهاري بالمستشفى ببني خداش025182
100 50 150 100 400 400 بناء مركز لتصفية الدم بوالية سيدي بوزيد025243
50 100 150 100 400 400 بناء مركز لتصفية الدم بالمستشفى المحلي بالمكناسي025543
50 50 100 50 250 250 تهيئة وتهذيب قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالمكناسي025643
150 50 200 100 500 500 بناء قسم القامة المرضى بالمستشفى المحلي بالسبالة025743
50 50 50 50 200 200 توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بمازونة025843
100 50 150 100 400 400 بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بمازونة025943
50 50 50 50 200 200 توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بجلمة026043
100 50 100 250 250 تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بجلمة026143
50 50 50 50 200 200 توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان026243
109 50 150 91 400 400 بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان026343
150 50 200 100 500 500 بناء قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بالرقاب026443
100 50 100 50 300 300 تهيئة وتوسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بأوالد حفوز026543
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06747
150 50 200 100 500 500 بناء قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بالرقاب026943

1 000 300 200 1 500 1 500 بناء قسم طب النساء والتوليد بمستشفى مكثر027034
100 50 200 50 400 400 إحداث قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتالة027142
50 50 50 50 200 200 بناء صيدلية لخزن األدوية بالمستشفى المحلي بغمراسن027283
251 50 200 99 600 600 تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بالسند027471

50 50 100 100 تهيئة األقسام الداخلية بالمستشفى المحلي بنفطة وحمايتها من الفيضانات027572
50 100 50 200 200 تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي بتمغزة027672
100 50 50 50 250 250 إحداث قسم إيواء نهاري بالمستشفى المحلي بسيدي مخلوف027782

50 100 50 200 200 دراسات(تطوير المستشفى المحلي بتاجروين 027833 )
50 50 100 100 300 300 تهيئة وتهذيب المستشفى المحلي بالكريب028034
700 100 400 100 1 300 1 300 بناء قسم الجراحة ووحدة طب الولدان بالمستشفى المحلي بتالة028142
100 100 100 300 300 بناء قسم إقامة للجراحة العامة بالمستشفى المحلي بالحامة028381
700 100 400 200 1 000 1 200 تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بالقصور028433

1 900 200 400 2 250 250 2 500 بناء مستشفى محلي بساقية سيدي يوسف028533
1 900 200 400 2 250 250 2 500 بناء مستشفى محلي بنبر028633
1 000 200 300 1 500 1 500 احداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي بالسند028771
250 100 250 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالسند028871
250 50 200 500 500 احداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي بالسند028971
300 50 250 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بأم العرائس029071
300 50 250 600 600 تهيئة وتوسعة قاعات العمليات بالمستشفى المحلي بأم العرائس029171
250 50 200 500 500  إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي بأم029271

العرائس
300 50 250 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالرديف029371
300 50 250 600 600 تهيئة وتوسعة قاعات العمليات بالمستشفى المحلي بالرديف029471
250 50 200 500 500  إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي029571

بالرديف
300 50 250 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمضيلة029671
300 50 250 600 600 تهيئة وتوسعة قاعات العمليات بالمستشفى المحلي بالمضيلة029771
250 50 200 500 500  إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي029871

بالمضيلة
250 50 200 500 500 تهيئة المستشفى المحلي ببلخير029971

1 100 100 300 1 500 1 500 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي بفريانة030042
300 100 200 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بفريانة030142
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250 50 200 500 500  إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي030242

بفريانة
300 50 250 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بتالة030342
150 50 200 400 400 تهيئة وتهذيب المستشفى المحلي بقعفور وبناء قسم العيادات الخارجية030634
300 300 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بمكثر030734
300 200 500 500 بناء قسم الجراحة العامة بالمستشفى المحلي بمكثر030834

2 100 100 300 2 250 250 2 500 تعويض المستشفى المحلي بتبرسق030931
250 50 200 500 500  إتمام بعض مكونات األقسام االستعجالية بكل من هرقلة وكندار وبناء031051

المستشفى المحلي بأكودة
250 50 200 500 500 2قسط - تهيئة المستشفى المحلي بعين دراهم 031132
100 50 100 250 250 بناء مخبر تحاليل طبية بالمستشفى المحلي ببوسالم031232

3 900 300 300 1 500 2 700 300 4 500 بناء مستشفى محلي جديد بنفطة031372
100 100 100 300 300 تهيئة المستشفى المحلي بحزوة031472
150 50 100 300 300 تهيئة المستشفى المحلي بتمغزة031572

1 100 100 300 1 500 1 500 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي بدوز031673
300 100 200 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بدوز031773
200 100 200 500 500 إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي بدوز031873

2 000 200 300 2 250 250 2 500 بناء مستشفى محلي بمعتمدية الصمار031983
1 100 100 300 1 500 1 500 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي ببوحجلة032041
300 50 250 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي ببوحجلة032141
250 50 200 500 500  إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي032241

ببوحجلة
1 200 300 1 500 1 500 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي بحفوز032341
350 250 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحفوز032441
300 200 500 500 إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي بحفوز032541
100 100 100 300 300 إحداث قسم استعجالي ببئر الحفي032843

1 100 100 300 1 500 1 500  إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي032943
بالمكناسي

250 50 300 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمكناسي033043
1 100 100 300 1 500 1 500 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي بالرقاب033143
250 100 250 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالرقاب033243

1 200 300 1 500 1 500 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي بجلمة033343
350 250 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بجلمة033443
250 250 500 500 إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي بجلمة033543
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700 300 1 000 1 000 تهيئة وتوسعة المركز الصحي بجومين033823
50 50 100 100 توسعة العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالعالية034423
400 200 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالجم034653
300 200 500 500 إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي بالجم034753
250 50 200 500 500 إحداث مركز لتصفية الدم بالجم034853
250 50 200 500 500 ترميم وتوسعة المستشفى المحلي بالناظور035222
700 100 200 1 000 1 000 2تحويل مركز الصحة األساسية بالحنشة إلى مستشفى محلي قسط 035861
250 50 100 400 400 بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بالسرس035933
100 50 100 250 250 تهيئة وتوسعة قسم التوليد وأمراض النساء بالمستشفى المحلي بتاجروين036033
300 100 100 500 500 إحداث قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتاجروين036133
400 100 100 600 600 تهيئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بتاجروين036233
300 100 100 500 500 تهيئة أقسام اإلستعجالي والعيادات الخارجية بمستشفى تاجروين036333
700 100 200 1 000 1 000 تأهيل وتدعيم المستشفى المحلي بأوالد حفوز036443

2 200 300 2 250 250 2 500 تعويض المستشفى المحلي بسبيبة036742
50 100 150 150  تهيئة فضاءات لتركيز وحدتي أشعة ومخبر بالمستشفى المحلي بالقلعة037251

الصغرى
50 50 100 200 200 2القسط -بناء العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بنفزة037431
50 50 100 200 200 تهيئة العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بعمدون037531
50 100 150 150 تجديد شبكة التسخين المركزي بالمستشفى المحلي بقليبية037621
300 50 150 500 500 بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بدوز037873
300 100 200 600 600 توسعة المستشفى المحلي بالصخيرة038061
250 50 100 400 400 احداث عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بكسرى038134
50 100 150 150 تهيئة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بفرنانة038332
250 50 100 400 400 تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بطبلبة038752
250 50 100 400 400 تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بالوردانين038852
100 100 100 300 300 توسعة المستشفى المحلي بزرمدين039152
500 100 200 800 800 2بناء المستشفى المحلي بقلعة سنان قسط 039433

2 600 400 250 3 000 250 3 250   وحدات لتصفية الدم بمستشفى حي التضامن والدهماني وسجنان5إحداث 039500
دراسات-والسيجومي والمضيلة

100 50 150 150 إحداث أرشيف مركزي بالمستشفى المحلي برأس الجبل01323ج
50 50 100 100 بناء مطبخ وبيت غسيل ومغازة بالمستشفى المحلي ببوسالم دراسات02132ج
450 50 500 500 إحداث طبق فني بالمستشفى المحلي بالسرس02533ج
10 50 60 60 بناء مقر االدارة ومخازن بالمستشفى المحلي بالقصور دراسات02633ج
250 50 300 300 تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالروحية02734ج
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350 50 400 400 بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالعال02841ج
450 50 500 500 بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالوسالتية02941ج
100 50 150 150 تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بنصر اهللا03141ج
50 50 100 100 بناء مخزن لألدوية بالمستشفى المحلي بماجل بلعباس03342ج
250 50 300 300 تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بفوسانة03542ج
30 20 50 50 تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بمنزل بوزيان دراسات03843ج
50 30 80 80 بناء العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالمكناسي دراسات03943ج
40 20 60 60  تهيئة وتوسعة العيادات الخارجية واالدارة وبناء صيدلية بمستشفى بئر04143ج

الحفي دراسات
250 50 300 300 توسعة المستشفى المحلي بسيدي بوعلي بإضافة قسم استعجالي04351ج
250 50 300 300 توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بأوالد الشامخ04753ج
150 50 200 200 توسعة المستشفى المحلي بالصخيرة دراسات04861ج
100 50 150 150 بناء بيت لألموات بالمستشفى المحلي بالمظيلة05071ج
40 20 60 60 تهيئة توسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحزوة دراسات05172ج
150 50 200 200  دراسات3تجديد المستشفى المحلي بسوق األحد قبلي قسط 05573ج
250 50 300 300 بناء رواق للربط بين المصالح الطبية والفنية بالمستشفى المحلي بدوز05673ج
300 50 350 350 تعويض المستشفى المحلي بمطماطة دراسات06281ج
500 100 600 600 إحداث مركز مراقبة صحية بمعبر الذهيبة06783ج

848 19057 50710 27224 5338 51029415 85010 98318 71356 35095029 06747116جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749
2 11 137 150 150 تجهيز المستشفى المحلي بعمدون005331
8 28 114 150 100 150 البنك اإلسالمي للتنمية(تجهيز المستشفى المحلي بقعفور015234 )
16 1 133 150 100 150 البنك اإلسالمي للتنمية(تجهيز و توسعة المستشفى المحلي بسبيطلة 015342 )

150 150 150 تجهيز مستشفى محلي بماجل بلعباس015442
40 10 50 70 50  تجهيز قسم اإلستعجالي و العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي ببني021882

BEI خداش
39 11 50 70 50  تجهيز قسم اإلستعجالي و العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بسيدي021982

BEI مخلوف
13 7 80 100 100 تجهيز قسم اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بعين دراهم024732
58 42 100 100 تجهيز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بمكثر024834
1 29 30 70 30 البنك األروبي-  تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بسيدي عيش 026471  

لالستثمار
42 58 100 200 100 تجهيز المستشفى المحلي بدقاش030572
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27 50 23 100 200 100 تجهيز المستشفى المحلي بسوق األحد030773

50 50 100 200 100 تجهيز المستشفى المحلي بفريانة030842
38 12 50 50 50 تجهيز قسم اإلستعجالي بمستشفى قليبية030921
50 50 50 50 تجهيز قسم اإلستعجالي بمستشفى الذهيبة031083

50 50 150 50  تجهيز قسم االستعجالي ووحدات المخبر و األشعة و طب األسنان034733
بالمستشفى المحلي بتيبار

37 63 100 100 تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالحامة034881
50 50 100 50 تجهيز قسم االستعجالي و العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالنفيضة034951
13 10 27 50 50 50 تجهيز مخبر ووحدة األشعة بالمستشفى المحلي بالغزالة035223
34 16 50 50 50 تجهيز توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بصواف035322
24 26 50 150 50  تجهيز وحدة األشعة و المخبر ووحدة األسنان بالمستشفى المحلي035434

بالعروسة
14 36 50 50 50 تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بسوق الجديد035543
48 2 50 50 50 تجهيز توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بحفوز035641
40 10 50 50 50 تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي ببوحجلة035741
19 31 50 50 50 نجهيز قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالشراردة035841
50 50 50 50 نجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بهبيرة035953
4 46 50 100 50  تجهيز أقسام العيادات الخارجية ووحدات المخبر و األشعة و األسنان036043

بالمستشفى المحلي بالسبالة
50 50 50 50 تجهيز اإلدارة و األقسام الفنية و الصيدلة بالمستشفى المحلي بتبرسق036131
50 50 100 50  تجهيز قسم االستعجالي ووحدات  المخبر و األشعة واألسنان بالمستشفى036282

المحلي بقصر الجديد
30 50 20 100 150 100 تجهيز المستشفى المحلي بتالة036342
208 100 50 542 900 900 تجهيز مراكز تصفية الدم037200
339 150 300 11 800 800 تجهيز تهيئة و توسعة المستشفى المحلي بجمال039852
42 50 8 100 100 تجهيز قسم الطب العام و مقر اإلدارة بالمستشفى المحلي بالسرس039933
33 20 27 80 80 تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بسجنان040223
126 50 50 24 250 250  تجهيز أقسام التوليد والمخبر ووحدات األشعة واألسنان والعيادات040342

واالستعجالي بمستشفى حيدرة
126 50 50 24 250 250  تجهيز قسم العيادات الخارجية واالستعجالي والمخبر واألشعة بالمستشفى040451

المحلي بهرقلة
44 20 16 80 80 تجهيز قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالسخيرة040561
89 100 50 11 250 250 تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالرديف040671
44 50 6 100 100 تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بسيدي بو بكر040871
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150 50 100 100 200 تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بقربة041121
41 20 19 80 80 تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بماطر041223
44 20 16 80 80 تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي برأس الجبل041323
34 50 50 16 150 150 تجهيز  مخبر وحدة األشعة  بالمستشفى المحلي بجرزونة041423
42 50 8 100 100 تجهيز قسم االستعجالي المستشفى المحلي بكندار041551
50 50 100 100 تجهيز أقسام الطب العام بالمستشفى المحلي بسيدي عيش041671
1 50 49 100 100 تجهيز العيادات الخارجية و الصيدلية بالمستشفى المحلي بنفطة041772
39 50 11 100 100 تجهيز قسم ااالستعجالي بالمستشفى المحلي بالدهماني041833
45 20 15 80 80 تجهيز العادات الخارجية  بالمستشف المحلي بالحنشة041961
16 20 14 50 50 تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بمنزل شاكر042661
78 50 50 22 200 200 تجهيز تحويل مركز الصحة األساسية بالمستشفى المحلي بأكودة042751
250 50 100 400 400 تجهيز المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس045361
50 100 50 200 200 تجهيز قسمي الجراحة وطب النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بالحامة046981

50 50 100 100 تجهيز قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بمارث047081
50 50 50 150 150 تجهيز المستشفى المحلي بالقطار047171
50 50 50 150 150 تجهيز المستشفى المحلي بعين دراهم047232
50 50 50 150 150  تجهيز العيادات الخارجية وقسمي التوليد وطب األطفال بالمستشفى047332

المحلي ببوسالم
50 50 100 100 تجهيز المستشفى المحلي بغار دماء والعيادات الخارجية047432
150 100 250 250 تجهيز أقسام االستعجالي والطب العام بالمستشفى المحلي بسبيطلة047534
150 50 100 300 300 تجهيز المستشفى المحلي بقلعة سنان047633
50 50 50 150 150 تجهيز األقسام الداخلية بالمستشفى المحلي بالجم047753
50 50 50 150 150 تجهيز تهيئة المستشفى المحلي بالشابة047853
50 50 50 150 150 تجهيز المستشفى المحلي بالسواسي047953
100 50 50 200 200  تجهيز العيادة الخارجية وقسم االستعجالي ووحدة مخبر وأشعة بالمستشفى048021

المحلي بتاكلسة
50 50 100 100 تجهيز المستشفى المحلي بمنزل بوزلفة048121
50 50 100 100 تجهيز قسم الطب العام بالمستشفى المحلي ببئر الحفي048243

100 50 50 200 200 تجهيز وحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان048343
100 50 100 250 250 تجهيز وحدات مخبر وأشعة وطب األسنان بالمستشفى المحلي بالرقاب048443
100 50 100 250 250 تجهيز قسم استعجالي ووحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بالغريبة048561
100 50 150 150 تجهيز قسم استعجالي بمستشفى الصمار048683
50 50 50 تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بنفزة048732

50 50 100 100 تجهيز المستشفى المحلي بالتضامن048812
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06749
100 50 50 200 200 تجهيز تطوير المستشفى المحلي بميدون049182

50 50 100 100 تجهيز مستشفى بني خالد049621
1 300 200 300 1 800 1 800 2013برنامج - تجهيز مراكز تصفية الدم 049800
200 50 250 250 تجهيز قسم الجراحة بالمستشفى المحلي بالنفيضة054851

50 50 100 100 تجهيز قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بقبالط055531
30 50 80 80 تجهيز تهيئة العيادات الخارجية بمستشفى تستور055631
30 50 80 80 تجهيز قسم العيادات الخارجية بمستشفى فرنانة055732
30 50 80 80 تجهيز قسم استعجالي ببرقو056034
30 50 80 80 تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي ببورويس056134
100 50 50 200 200 تجهيز تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي ببوحجلة056241
50 50 50 150 150  تجهيز تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي والعيادات الخارجية بمستشفى056341

السبيخة
50 50 50 150 150  تجهيز تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي والعيادات الخارجية بمستشفى056441

الشبيكة
100 50 50 200 200  تجهيز قسم استعجالي ووحدة إيواء نهاري بالمستشفى المحلي بمنزل056643

بوزيان
100 50 50 200 200 تجهيز تهيئة و توسعة مستشفى المكناسي056843

50 50 100 100 تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالقلعة الكبرى056951
30 50 80 80 تجهيز قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بشربان057053

200 50 50 300 300 تجهيز المستشفى المحلي بالحنشة057161
50 50 100 100 تجهيز قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالمضيلة057271

100 50 50 200 200 تجهيز قسم إيواء نهاري بالمستشفى المحلي ببني خداش057482
50 50 50 150 150 تجهيز تهيئة وتهذيب قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالمكناسي057543

50 50 100 100 تجهيز قسم إلقامة المرضى بالمستشفى المحلي بالسبالة057643
50 50 100 100 تجهيز توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بالمزونة057743
30 50 80 80 تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالمزونة057843

50 50 100 100 تجهيز توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بجلمة057943
100 50 150 150 تجهيز وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بجلمة058043

50 50 100 100 تجهيز وتوسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان058143
30 50 80 80 تجهيز عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بمنزل بوزيان058243
50 50 50 150 150 تجهيز توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالرقاب058343

50 50 100 100 تجهيز قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بالرقاب058443
50 50 100 100 تجهيز توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بأوالد حفوز058543

50 50 100 100 تجهيز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بسبيطلة058642
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50 50 50 تجهيز نواة وإدارة ومخازن الصيدلية بالمستشفى المحلي بسبيطلة058742

50 50 100 100 تجهيز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بالرقاب058843
50 50 100 100 تجهيز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتالة058943

50 50 50 تجهيز صيدلية لخزن األدوية بالمستشفى المحلي بغمراسن059083
50 50 100 100 تجهيز تهيئة األقسام الداخلية بالمستشفى المحلي بنفطة059172

50 50 50 150 150  تجهيز توسعة قسم االستعجالي وتجهيز المصلحة الطبية المتنقلة لالسعاف059212
بمستشفى التضامن

50 50 100 100 تجهيز تهيئة وتهذيب المستشفى المحلي بالكريب059334
50 50 100 100 تجهيز قسم إقامة للجراحة العامة بالمستشفى المحلي بالحامة059481

50 50 50 150 150 تجهيز تهيئة وتهذيب المستشفى المحلي بقعفور وقسم العيادات الخارجية059634
50 50 100 100 تجهيز مخبر تحاليل طبية بالمستشفى المحلي ببوسالم059732
50 50 100 100 تجهيز تهيئة المستشفى المحلي بحزوة059872
50 50 100 100 تجهيز تهيئة المستشفى المحلي بتمغزة059972
50 50 100 100 تجهيز قسم استعجالي ببئر الحفي060143
30 50 80 80 تجهيز توسعة العيادات الخالرجية بالمستشفى المحلي بالعالية060523
50 50 100 100 تجهيز عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بالسرس061133

50 50 50 150 150 تجهيز تهيئة وتوسعة قسم للنساء والتوليد بالمستشفى المحلي بتاجروين061233
300 50 50 400 400 تجهيز مستشفى محلي بجومين061323
150 50 50 250 250 تجهيز قسم نهاري بمستشفى سيدي مخلوف061782

6 500 2 000 8 500 8 500 2014تجهيز المستشفيات المحلية برنامج 07800ج
709 44013 2495 2075 5001008151 7408 9507 1303 2606 4202 0674926جملــة الفصـل

2 557 63071 75615 47929 3489 01039416 59019 93326 84360 21035 7703 142جملــة البرنامج الفرعي

2 459 479264 86938 89562 31225 597159 17027 50582 42077 322137 618226 01459 551جملــة البرنامج

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المؤسسات العمومیة للصحة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06745



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

274 نظـام أمـد

06745
750 750 750 األشعة وقســم المخبر -الرابطة مستشفى000711
400 100 500 500 2تهيئة مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستير قسط 000852
123 100 17 6 670 6 910 6 910 ثامر الحبيب مستشفى تهيئة001211
206 206 206 العامة المصالح -الرابطة مستشفى001311

1 844 1 844 1 844 األطفال وطب الجلدية األمراض قسم -الرابطة مستشفى001411
80 2 670 1 2 749 2 750 العامة المصالح -نيكول شارل مستشفى001711
1 242 1 242 243 مستشفى شارل نيكول تهذيب قسم أمراض القلب001911

1 221 124 1 221 124 1 345 العيون أمراض معهد توسيع002011
17 382 91 17 473 31 000 17 473 اإلستشفائي اإلصالح دعم  مشروع002100  

81 100 4 619 4 800 4 800 الرابطة والشرايين بمستشفى القلب جراحة بناء قسم002611  
32 1 618 1 650 1 650 بتونس األطفال مستشفـى  يب تهذ 002711
55 1 045 8 1 092 1 100 بأريانة الصدرية األمراض مستشفـى  يب تهذ002812  
70 1 500 70 1 500 1 570 صفاقس شاكر الهادي مستشفى تهذيب003461

2 318 35 2 353 2 353 الصــدر جراحــة قسم بأريانة الصدرية األمراض مستشفى003512
6 18 576 600 600 بسوسة حشاد فرحات بمستشفى السرطان أمراض قسم وتهذيب تهيئة003851
13 637 3 647 650 بتونس األطفال بمستشفى األعضاء وتقويم جبر قسم توسيع004111
91 35 2 874 3 000 3 000  بناء004512

بقصرسعيد األعضاء وتقويم جبر بمعهد واإلستعجالي اليد جراحة قسمي
95 605 700 700 الرابطة لألطفال بمستشفى القلبية األمراض قسم توسيع004611
29 471 500 500 دراسة -بتونس اإلسعاف بمركز األعضاء وتقويم لجبر قسم بناء004711
14 86 2 98 100 دراسة -الرازي مستشفى تجديد004912   
115 12 4 973 7 5 093 5 100 األول القسط  -عثمانة عزيزة مستشفى تهذيب005011
62 683 36 709 745 الرابطة بمستشفى الدم وتصفية أمراض الكلى معالجة وحدة تهيئة005111
511 511 511 العيون ألمراض خارجية عيادة بناء :نيكول شارل مستشفى005211
762 762 762 بتونس التوليد بمركز المبكرة للوالدات وحدة تهيئة005311

300 300 300 الثاني القسط - الصدرية األمراض قسم : الرابطة مستشفى005411  
550 550 550 الحيوية الكيمياء مخبر :باستور معهد005511

80 80 80 دراسة -المخابر و " أ" الجراحة قسم : األطفال مستشفى005611  
100 100 100 التقنية التجهيزات تجديد : الرابطة بمستشفى التوليد مركز005711

6 144 150 150 الثاني القسط- المفاصل أمراض قسم :الرابطة مستشفى005811  
41 709 7 743 750 الثاني القسط-النساء  أمراض طب و التوليد قسم : نيكول شارل مستشفى005911
141 4 1 555 1 700 1 700 القسط الثاني- تهيئة أقسام المخبر و اإلنعاش و األمراض الجلدية 006011  -  

ثامر الحبيب بمستشفى
444 300 250 2 204 1 200 1 200 بتونس األطفال بمستشفى"أ" الجراحة  قسم تهيئة 006111  
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71 459 17 513 530 األطفال بتونس بمستشفى"ب " الجراحة  قسم توسعة 006211
45 1 814 35 825 860 المرسى بمستشفى   الروماتيزم -المفاصل ألمراض قسم بناء 006311
44 1 493 1 1 536 1 537 أريانة بمستشفى العامة األقسام  بناء006412
251 9 304 242 322 230 564 اإلستعجالي قسم وتهذيب تهيئة : الرابطة مستشفى006511  
360 100 25 1 015 143 91 1 266 1 500 الرابطة   بمستشفى2 القسط -والشرايين القلب جراحة قسم بناء 006611
27 2 023 2 050 2 050 نيكول شارل األطفال بمستشفى قسم بناء 006711  
2 1 378 2 1 378 1 380 الفنية التجهيزات تجديد : التوليد مركز006811

1 600 1 600 1 600 الثالث القسط -بصفاقس شاكر الهادي مستشفى تهذيب006961
190 190 760 190 اإلستعجالي قسم تهيئة : بصفاقس بورقيبة الحبيب مستشفى007061

1 1 184 1 185 1 185 بالمنستير بورقيبة فطومة مستشفى وتهذيب تهيئة007152
250 250 250 الفنية بقسم التوليد التجهيزات تجديد : بسوسة حشاد فرحات مستشفى007351

1 300 1 300 1 300 بسوسة سهلول الحرائق بمستشفى من الحماية أشغال007451
1 000 1 000 1 000 الوسط بجبل الصحي المركب تهيئة007522
600 600 600 007612.

1 000 1 000 1 000 الثاني القسط -الوسط بجبل الصحي المركب تهيئة007722  
4 380 384 384 المخبر تهيئة : الرابطة مستشفى007811
78 822 1 899 900 صيدلية بناء : بسوسة سهلول مستشفى007951
62 1 938 51 1 949 2 000 باألشعة و تجديد التجهيزات الفنية المعالجة أقسام توسيع 008351  

بسوسة حشاد. ف. بم
2 161 300 121 3 548 201 300 330 5 299 28 400 6 130 بناء مركز اإلستعجالي و جبر و تقويم األعضاء ببن عروس008413
160 1 760 160 1 760 1 920 بمنوبة الرازي مستشفى توسعة008512
549 250 300 79 2 173 168 250 300 133 2 500 3 351 الدراسات إعتمادات008600   
596 596 596 بناء قسم ألمراض أعصاب األطفال بمعهد األعصاب بتونس008811

138 138 138 إقتناء مجامع للهاتف008900
120 120 120 تعويض مجمع للهاتف بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس009061

407 50 6 1 737 2 200 2 200 القسط الثاني-تهذيب مستشفى عزيزة عثمانة  009111
191 50 3 459 3 700 3 700 بناء أقسام أمراض المجاري البولية وأمراض الكلى بمستشفى الرابطة009211

1 300 1 300 1 300 القسط الثاني  بمستشفى شارل نيكول-تجديد شبكة الكهرباء  009311
15 495 2 508 510 تهيئة وتوسيع قسم اإلنعاش بمستشفى األمراض الصدرية  بأريانة 009412
7 1 543 1 550 1 550 القسط-تهيئة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس وتجديد التجهيزات الفنية 009561  

الثاني
3 446 100 34 2 966 397 6 149 7 169 6 546 بناء مركز التوليد و طب: مستشفي فطومة بورقيبة بالمنستير 009652  

البنك األروبي لإلستثمار(الرضيع )
800 800 800 القسط الثاني- تهيئة  وتوسيع  مستشفى الرازي بمنوبة 009712
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99 451 38 512 550 الحماية من الحرائق: مستشفى األطفال بتونس 009811

300 300 300 توسيع قسم المخابر: مستشفى فرحات حشاد بسوسة009951
100 100 100 دراسة- بناء قسم اإلنعاش بالمرسى 010011

25 2 175 9 2 191 2 200 تجديد وتهيئة  مستشفى الهادي شاكر بصفاقس010161
1 800 1 800 1 800 مساهمة  في بناء محضنة للحيوانات بمعهد باستور010211
500 500 500 تهيئة قسم أمراض األنف والحلق بمستشفى شارل نيكول 010311
600 600 600 تهيئة قسم أمراض المعدة بمستشفى شارل نيكول 010411

800 800 800 010511
82 718 800 800 بناء وحدة للعيادات الخارجية: مستشفى الرابطة  010611
99 201 300 300 ب"مركز التوليد بالرابطة تهيئة القسم اإلستشفائي 010711 "
133 971 1 1 103 1 819 1 104 البنك األروبي(تهيئة و بناء مخبر و صيدلية  : مستشفى أريانة 010812  

(لإلستثمار
600 600 600  مستشفى فرحات حشاد بسوسة تهيئة و توسعة قسم المخابر و مركز ضد010951

التسمم و الطب الشرعي
118 1 382 3 1 497 1 500 مستشفى الرابطة تهيئة قسم جراحة العظام و الحروق011011
60 540 600 600  تجديد المصاعد و المولد الكهربائي و توسيع قسم أمراض المفاصل011161

بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس
350 350 350 مستشفي الحبيب بورقيبة بصفاقس تهيئة العيادات الخارجية011261
400 400 400 تهيئة الطابق العلوي بمصحة األسنان بالمنستير011352

21 579 600 600  مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس تجديد التجهيزات للحماية من الحرائق011461
و الكهرباء

25 313 25 313 338  تهيئات مختلفة بمستشفى الرازي بمنوبة إثر فيضانات سبتمبر و أكتوبر011614
2003

242 100 100 258 700 700 دراسات-بناء مستشفى جامعي بصفاقس 011761
45 50 7 348 450 1 050 450 تهيئة و توسعة قسم إستعجالي و تهيئات:مستشفى الحبيب ثامر011811  

البنك األروبي لإلستثمار(مختلفة )
76 50 50 6 432 614 1 400 614 بناء قسم  اإلستعجالي:مستشفى شارل نيكول011911
6 594 600 600 بناء قسم العالج باألشعة:مستشفى فرحات حشاد سوسة 012051
41 3 256 300 300 بمستشفى المرسى- دراسات-بناء قطب إستعجالي 012111
49 451 500 500 تهيئة األقسام العامة بمستشفى الهادي شاكر صفاقس012361
10 390 400 400 توسعة مخابر مستشفى األطفال بتونس012411
34 566 34 566 600 تهيئة قسم التوليد و الولدان: مستشفي الهادي شاكر صفاقس 012561
53 147 200 200 دراسات(بناء مركز لمعالجة األمراض السرطانية بأريانة 012712 )
150 350 500 500 بناء وحدة للعيادات الخارجية بمستشفى الرابطة012811
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493 100 200 556 2 107 3 456 6 844 3 456 بناء قطب إستعجالي:مستشفى المنجي سليم بالمرسى013011
688 300 317 1 095 794 6 1 600 4 200 2 400 بناء مركز لعالج األمراض السرطانية بأريانة013112
5 295 300 300 تهيئة مركز لليقظة الصيدلية013211
66 134 200 200 تهيئة قسم العيادات الخارجية ألقسام أمراض و جراحة:مستشفى الرابطة013311  

الكلى
442 442 442 تهيئة و توسيع قسم إبن سينا بمستشفى الرازي013414

28 100 422 550 1 650 550 بناء قسم لجراحة األطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس013561
21 600 300 400 1 946 700 16 100 3 554 30 000 22 300 بناء المستشفى الجامعي بصفاقس013661

8 946 954 954 بناء محطة إستشفائية مصغرة بالمركز الصحي بجبل الوسط013722
142 9 2 849 7 2 993 3 000 تأهيل المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة013851
300 100 170 230 400  أشغال تكميلية لبناء المخابر وبيت األموات بمستشفى فرحات حشاد014051

بسوسة
2 348 2 348 350 بناء مخبر بمركز التوليد وطب الرضيع بالمنستير014152

1 000 1 000 1 000 والتخدير واإلنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب" ب" تهيئة قسم الجراحة 014211  
ثامر

270 270 270 تهيئة أقسام الكندي و صفر و عزيزة عثمانة بمستشفى الرازي014412
147 100 313 1 200 359 560  تهيئة  قسم جراحة العظام لدى األطفال بمعهد محمد القصاب بقصر014514

السعيد
3 97 3 97 100 بناء مقر لألرشيف بمعهد محمد القصاب بقصر السعيد014614
10 70 220 300 300 تهيئة الطابق السفلي إلقامة المياه المعدنية بالمركب الصحي بجبل الوسط014722
32 6 662 26 6 668 700 إحداث وحدات لإلسعاف واإلنعاش الطبي014800
34 466 500 500 تجديد المصاعد بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس014961
127 873 1 000 1 000 أقسام الطب)2قسط (تهيئة مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستير 015052  

وجراحة الفم
10 290 300 300 تجديد المصاعد بمستشفى الهادي شاكر صفاقس015161

1 000 1 000 1 000  جديد وصيانة شبكتي التجهيز الصحي والتسخين والتكييف بمستشفى015261
الحبيب بورقيبة بصفاقس

50 50 100 100 بالمركب الصحي بجبل- قسط أول-تجديد شبكتي الكهرباء والسوائل 015422  
الوسط

1 500 1 500 1 500 تجديد قسمي إبن الجزار وعمران بمستشفى الرازي بمنوبة015514
1 349 650 1 000 1 000 بناء قسم للتخدير واإلنعاش الطبي بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير015652
21 37 692 750 750 بالمستشفى الجامعي) الدم - علم المناعة- علم الطفيليات(  مخابر 3بناء 015751  

فرحات حشاد بسوسة
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350 350 350  توسعة مخبر المناعة ومخبر تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجامعي015861

الحبيب بورقيبة بصفاقس
87 263 350 350 القسط الثاني( توسعة وتهيئة المخابر والصيدلية بمستشفى األطفال بتونس 016011  

)
56 144 50 150 200  تهيئة أقسام أمراض السكري والغدد والطب الباطني والتوليد بمستشفى016151

فرحات حشاد سوسة
150 850 1 000 1 000 إحداث قسم لألمراض الصدرية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى016211

4 000 20 3 980 4 000 إقتناء أرض لبناء مركز التوليد وطب الرضيع بالمنستير016352
9 100 150 441 200 500 700  تركيز خزان للماء وتجديد شبكات تصريف المياه والكهرباء بمستشفى016412

عبدالرحمان مامي
91 300 9 400 400 توسعة قسم األمل بالمركب الصحي بجبل الوسط016522

200 100 150 450 450  تركيز شبكة التكييف المركزي لفضاءات اإلقامة وقسم االستعجالي016611
بمستشفى المرسى

50 450 500 500 إحداث قسم األمراض الوراثية والخلقية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى016711
134 800 466 1 400 1 400 2بناء قسم التخدير واالنعاش بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير قسط 016952
27 270 3 1 299 300 تهيئة وتوسعة قسم األشعة بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس017061

541 100 150 5 4 800 800 بناء مخابر البيوكيمياء وأمراض الدم بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس017161
50 450 500 500 2تجديد شبكة الكهرباء والسوائل بالمركب الصحي بجبل الوسط قسط 017222

4 246 4 246 250 تأهيل التجهيزات الفنية بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية017353
650 300 200 600 1 150 600 1 750 2تعويض قسمي ابن الجزار وعمران بمستشفى الرازي بمنوبة قسط 017414

50 950 1 000 1 000  بناء المطبخ وبيت الغسيل والصيدلية بمركز التوليد وطب الولدان017552
بالمنستير

1 200 100 200 1 500 1 500 بناء قسم استعجالي جديد بالمستشفى الجامعي بالمهدية060453
1 600 200 200 800 1 200 2 000 إعادة بناء قسم ابن النفيس بمستشفى عبدالرحمان مامي بأريانة060512
3 452 400 648 4 500 4 500  بناء مركز األمراض السرطانية بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة060612

2ق- يحوي قسم الطب النووي
750 200 200 1 150 1 150  تجديد الشبكات الكهربائية والحماية من الحرائق بالمركب الصحي بجبل060722

الوسط
2 700 300 3 000 3 000 بناء مركز وطني لمعالجة األمراض السرطانية بإقليم تونس دراسات00111ج
200 50 250 250 تهيئة قسم أمراض الرثية واصالح التشققات الهيكلية بمستشفى الرابطة01611ج
500 100 600 600  تجديد شبكة التكييف المركزي بقسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى01811ج

الرابطة
50 50 100 100  تهيئة فضاءات االدارة اليواء قسم االنعاش بمستشفى البشير حمزة لطب03611ج

األطفال بتونس دراسة
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50 50 100 100  بناء طابق علوي اليواء االدارة بمستشفى البشير حمزة لطب األطفال03711ج

بتونس دراسة
150 50 200 200  تجديد شبكة التكييف المركزي لقاعات العمليات بمعهد الهادي الرايس04211ج

ألمراض العيون
250 50 300 300 تجديد شبكة المياه بمعهد الهادي الرايس ألمراض العيون04311ج
300 100 400 400  تجديد الشبكة الكهربائية واقتناء مولد كهربائي بمعهد محمد القصاب05214ج

بقصر السعيد
2 700 300 3 000 3 000 بناء مستشفى جامعي بالقيروان دراسات06541ج
100 50 150 150 بناء قسم الطب الباطني بمستشفى فرحات حشاد سوسة دراسات07151ج
450 50 500 500 تهيئة وتوسعة قسم الطب االستعجالي بمستشفى فرحات حشاد سوسة07451ج
50 30 80 80  توسعة مخبر التحاليل الطبية بمركز التوليد وطب الولدان بالمنستير08152ج

دراسات
50 50 100 100 تعويض وحدة لتصفية الدم بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية دراسات08353ج

1 000 100 1 100 1 100  تجديد غشاء األسطح وشبكة تصريف المياه وتهيئة أقسام بمستشفى08553ج
الطاهر صفر بالمهدية

40 30 70 70  تهيئة وتوسعة قسم االنعاش الطبي لألطفال بمستشفى الهادي شاكر08661ج
بصفاقس  دراسات

50 50 100 100 تهيئة المحيط الخارجي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس  دراسات08861ج
300 100 400 400 تجديد المحول الكهربائي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس08961ج
100 50 150 150  تهيئة وحدة لتعقيم الهواء لمرضى زرع النخاع العظمي بمستشفى الهادي09061ج

شاكر صفاقس دراسة
50 30 80 80 بناء قسم للجراحة التجميلية بمستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس   دراسات09261ج
250 50 300 300 تجديد الشبكات الفنية بمستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس09361ج
350 50 400 400 تجديد الغشاء الواقي وعزل األسطح بمستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس09461ج
800 100 900 900   غرف إقامة وفضاءات لتركيز آلة باتسكان بمستشفى الحبيب4تهيئة 09661ج

بورقيبة صفاقس
424 39084 1505 6684 1696 408105 63013 50013 67011 59318 522148 801114 06745205جملــة الفصـل

صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 06748
4 136 1 000 1 514 3 350 1 2 650 7 349 10 000 تجديد المصاعد بالمؤسسات اإلستشفائية002500
1 500 1 000 2 500 2 500 2013برنامج - تجديد المصاعد بالمؤسسات االستشفائية 020800

636 0005 5142 3501 5013 6502 3492 5007 0674812جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749
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79 50 100 171 400 600 400 سوسة صفاقس لمستشفيات اإلشعاعية المعايير لضبط آالت إقتناء010600  

لإلستثمار. ب أ(عزيز .ص ومعهد )
104 104 292 500 500 تجهيز قسمي اإلستعجالي و اإلنعاش بمستشفى الحبيب ثامر012311
740 740 2 000 740 البنك األروبي لإلستثمار- (صفاقس - إقتناء آلة معجل خطي 012800 )
69 13 1 678 1 760 4 000 1 760 البنك األروبي(إقتناءآلتي معجل خطي  لسوسة و معهد صالح عزيز 013300  

(لإلستثمار
250 250 250 250 البنك األروبي لإلستثمار(تجهيز مركز التوليد و طب الرضيع بتونس014211 )

156 100 94 350 1 450 350 البنك األروبي- االت للكشف باألشعة رقمية مسيرة عن بعد 6إقتناء 016000  
لإلستثمار

92 8 5 95 400 100 البنك األروبي-تجهيز مخبر مراقبة التالقيح واألمصال بمعهد باستور 016911  
لإلستثمار

100 100 250 100 البنك األروبي-تجهيز قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة 017023  
لإلستثمار

155 1 045 105 1 095 8 000 1 200 2004برنامج ) البنك األروبي لإلستثمار(تجهيز المستشفيات 017500
113 87 200 600 200 البنك(تجهيز قسم التوليد و الولدان :مستشفى الهادي شاكر صفاقس018761  

(األروبي لإلستثمار
100 100 300 100 البنك(تجهيز قسم المخبر و الصيدلية:مستشفى عبدالرحمان مامي بأريانة019112  

(األروبي لإلستثمار
69 80 851 1 000 11 000 1 000 البنك األروبي لإلستثمار) 2005برنامج(تجهيز المستشفيات 020600
100 50 50 200 1 800 200 البنك األروبي( آالت تحميض بالليزر 3 آالت مفراس و 3إقتناء 020700  

(لإلستثمار
204 140 1 656 2 000 13 000 2 000 تجهيز مركز اإلستعجالي و جبر و تقويم األعضاء ببن عروس021113

3 200 3 200 3 200 3 200  إقتناء آلتي القنطرة القلبية الوعائية لفائدة مستشفى فرحات حشاد و الهادي021400
البنك األروبي.شاكر

4 400 البنك االروبي لإلستثمار-إقتناء آلتي كشف بالرنين المغناطيسي024000 -
100 100 400 100 البنك األروبي لالستثمار- تجهيز قسم جراحة العظام بمستشفى المهدية 025753
50 50 150 50 البنك األروبي- تجهيز مخبر علم السموم و الذيفان و التالقيح بباستور 025811  

لالستثمار
164 50 50 17 219 500 1 500 500 بمركز التوليد وطب الرضيع) أشعة و مخبر(تجهيز الطبق الفني 026952  

بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير
50 50 100 50 تجهيز قسم األعصاب بمستشفى الرازي  بمنوبة027014

369 1 196 1 565 1 600 1 565  إقتناء آلتي مفراس و آلتين للتحميض بالليزر لمعهد قصر السعيد  و م ج030000
بالقيروان

2 000 اقتناء آلة معجل خطي لفائدة معهد صالح عزيز031611
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1 600 اقتناء آلتي مفراس لفائدة مستشفى الحبيب ثامر بتونس ومعهد األعصاب031800
1 800  اقتناء آلتي كامرا قاما لفائدة مستشفى سهلول سوسة والحبيب بورقيبة031900

صفاقس
1 000  اقتناء تجهيزات للكشف الوظيفي ألمراض األعصاب لمستشفيات الحبيب032000

بورقيبة سهلول الرازي
3 000  قضيب64اقتناء آلتي مفراس 032500

100 100 400 100 تجهيز تهيئة و توسعة أقسام المخابر و الصيدلية بمستشفى األطفال032711
1 000 1 000 5 000 1 000 تجهيز القطب االستعجالي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى032911

50 50 250 50  تجهيز توسعة أمراض و زرع الكلى و األمراض السارية بمستشفى033061
الهادي شاكر بصفاقس

50 50 150 50 تجهيز تهيئة المخابر بالمعهد الوطني لألعصاب033111
100 100 500 100 تدعيم تجهيزات الطبق الفني لمعهد استور033311

50 50 100 700 100  اقتناء تجهيزات للكشف الوظيفي ألمراض األعصاب بمستشفى شارل036400
نيكول و فطومة بورقيب المنستير و معه

2 000 اقتناء آلة للتصوير بالرنين المغناطيسي036700
250 500 800 1 550 1 550  إقتناء آالت للكشف باألشعة السينية الخاصة بأمراض سرطان الثدي036900

(Mammographes)
300 1 000 700 2 000 2 000 اقتناء آلة تصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة مستشفى عبد الرحمان مامي037412
100 100 200 400 400 تجهيز قسمي جراحة العظام لألطفال بمعهد القصاب بقصر السعيد037514

4 800 1 000 700 6 500 6 500 تجهيز مركز لمعالجة األمراض السرطانية بأريانة037612
50 50 50 150 150 تجهيز تعيئة أقسام الكندي و صفر و عزيزة عثمانة بمستشف الرازي037800
123 100 27 250 250  تجهيز قسمي المجاري البولية وأمراض الكلى بالمستشفى الجامعي038253

بالمهدية
62 50 88 200 200 تجهيز تهيئة قسم أمراض العيون بالمستشفى الجامعي بالمهدية038353
24 50 76 150 150 تجهيز توسعة قسم طب األطفال بالمستشفى الجامعي بالمهدية038453
700 200 100 1 000 1 000  اقتناء تجهيزات للكشف الوظيفي للجهاز التنفسي لفائدة أقسام أمراض043000

الصدرية بمختلف المتشفيات
7 500 1 000 1 500 5 000 5 000 10 000  لفائدة قسمي الطب النووي بكل من واليتي (Pet Scan) إقتناء آلتي043300

تونس و سوسة
2 800 1 500 700 5 000 5 000  آالت للتصوير بالرنين المغناطيسي3اقتناء 043800

1 600 تجهيز قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول044311
570 تجهيز قسم أمراض األعصاب األطفال بمعهد األعصاب044411

150 100 150 400 400 تجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بالمهدية045853
1 600 200 200 2 000 2 000 اقتناء جهازين للتصوير المقطعي مقلد للمعالجة باألشعة049400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

282 نظـام أمـد

06749
1 300 500 200 2 000 2 000 اقتناء آلة  لتصوير األوعية والشرايين ذات مستويين050200
3 000 2 000 1 000 6 000 6 000   مقطع لفائدة المستشفيات الجامعية128 آالت مفراس ذات 4اقتناء 050400

الرابطة وشارنيكول والحبيب بورقيب
4 700 800 5 500 5 500  آالت للقثطرة القلبية5اقتناء050500
200 300 100 600 600 اقتناء جهاز تصوير منخفض االشعاع لفائدة معهد القصاب بقصر السعيد050614

5 850 150 6 000 6 000  آالت للتصوير بالرنين المغناطيسي3اقتناء 00500ج
1 800 200 2 000 2 000 اقتناء معجل خطي لفائدة معهد صالح عزيز00600ج
100 100 200 200 3تجهيز مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستير قسط 01152ج
700 100 800 800  قضيب لفائدة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير16اقتناء آلة مفراس 07752ج
800 200 1 000 1 000 2014تجهيز األقسام االستعجالية برنامج 07900ج
150 50 200 200 2014تجهيز هياكل نقل الدم برنامج 08000ج

18 000 2 000 20 000 20 000 2014تجهيز المستشفيات برنامج 08100ج
723 40060 75011 1456477 8509 2005 10030 40019 1157 57027 66575 0674989جملــة الفصـل

1 783 790150 90016 82913 6648 258117 83019 10143 72033 05728 092183 966190 307جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المراكز المختصة  2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06745
2 853 400 300 47 3 000 600 3 600 بناء مركز وطني للحماية من األشعة012911
875 200 300 25 400 1 000 1 400  إحداث قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني لزرع013911

النخاع العظمي
1 400 300 300 2 000 2 000 بناء مقر المساعدة الطبية اإلستعجالية بتونس015311
280 100 300 1 788 162 430 2 200 2 630  بناء مقر اإلدارة وقسمي المخابر والصيدلية بالمركز الوطني لزرع النخاع015911

العظمي
50 100 50 200 200 تهيئة وتوسعة المركز الوطني للنهوض بزرع األعضاء016811
150 100 100 350 350 تجديد شبكة التكييف والسوائل بالمخبر الوطني لمراقبة األدوية060211
800 200 200 1 200 1 200  بناء قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني لزرع النخاع060311

2قسط -العظمي
550 100 650 650  الجزء الثاني3تهيئة مصحة طب وجراحة االسنان بالمنستير قسط 07552ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

283 نظـام أمـد

958 5006 5501 8131 5506504002091 4301 0003 0306 0674512جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749
100 100 300 100 تجهيز محطة استشفائية مصغرة بجبل الوسط027522

2 000  اقتناء آلة للتصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة مركز التصوير بالرنين031711
المغناطيسي بتونس

400 100 200 700 700  تجهيز قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني لزرع037700
النخاع العظمي

50 50 50 150 150  دعم تجهيزات مراكز الطب المدرسي والجامعي بقابس وسوسة والمهدية038000
وقفصة وتطاوين

300 100 200 300 300 600 تجهيز المركز الجهوي للطب المدرسي و الجامعي بصفاقس038661
147 100 150 3 400 400 قسط ثان- تجهيز مصحة طب األسنان 039252  -
100 100 100 تجهيز تهيئة وتوسعة المركز الوطني للنهوض بزرع األعضاء044011
250 200 150 600 600 تجهيز مقر اإلدارة والمخبر والصيدلية بالمركز الوطني للنخاع العظمي044111
250 200 50 500 500 تجهيز مقر المساعدة الطبية االستعجالية بتونس044211
100 50 50 200 200 تجهيز مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بالمنستير046652
100 100 100 300 300 تجهيز قسم المساعدات الطبية االستعجالية بجهة الشمال الغربي بجندوبة051032

697 40030030010039509001 6501 3001 6502 067493جملــة الفصـل

2 655 4008 5002 8162 8506507003091 8301 6504 3007 6802 15جملــة البرنامج الفرعي

3 438 190159 40019 64516 97310 958117 48019 95144 55034 70733 392190 646192 323جملــة البرنامج

القیادة و المساندة  9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة  2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إقتناء أراضي 06601
4 920 400 300 10 3 504 276 3 100 500 21 5 237 9 134 وعمارات أراضي إقتناء000100
208 100 392 206 100 394 700 للسكنى العقارية الوكالة من أراضي إقتناء000200

128 896103005005 2004823 631215003 8345 066019جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

284 نظـام أمـد

06603
784 400 350 266 5 679 4 500 400 300 6 275 7 479 الدراسات إعتمادات000100
400 100 500 500 بناء مقر اإلدارة الجهوية للصحة بتوزر000272
349 100 100 30 1 271 187 300 1 363 1 850 مخازن و مستودع تهيئة000311
856 400 300 59 1 295 268 600 250 1 792 2 910 الوزارة مقر تهيئة000411
49 40 2 203 4 2 288 2 292 الوزارة مقر توسيع000511    
42 208 12 238 250 بسليانة العمومية للصحة جهوية إدارة بناء000634
283 283 283 بأريانة للصحة الجهوية اإلدارة مقر بناء000812
9 441 9 441 450 بناء مقر اإلدارة الجهوية بقفصة001171
25 15 635 675 675 تهيئة مقر الوزارة001411
141 100 9 241 9 250 إليواء مصالح اإلدارة(تهيئة مقر الشركة التونسية للتوزيع سابقا 001611  

(المركزية
2 210 200 100 790 2 300 1 000 3 300 بناء مقر اإلدارة الجهوية للصحة العمومية بتونس001711

26 474 500 500 بناء مقر لإلدارة الجهوية للصحة العمومية ببن عروس001813
252 100 348 300 400 700 بناء مقر لإلدارة الجهوية للصحة العمومية بالقيروان001941
22 100 100 278 500 500 بناء مقر اإلدارة الجهوية للصحة بمنوبة002014

2 400 100 2 250 250 2 500 بناء مخزن للتالقيح واألدوية00111ج
150 100 250 250 بناء مقر االدارة الجهوية للصحة بصفاقس دراسات01061ج

998 5007 1501 3536881 25813 5003 1504 9818001 68914 0660324جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
6 438 2 700 1 000 1 140 10 051 5 167 1 000 1 500 13 662 400 21 329 وسائل نقل إقتناء000100
589 300 250 156 1 835 130 500 200 200 2 100 3 130 والجهوية المركزية اإلدارة تجهيز000600

4 460 700 500 354 6 086 1 700 1 000 1 200 1 000 7 200 12 100 تجهيز المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية001100
260 409 1 383 244 1 808 2 292 2 052 البنك األروبي لإلستثمار-إقتناء سيارات 001200

747 70011 7503 0591 3552 24119 5007 9002 2002 7701 69224 6112 0660438جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605
2 491 500 400 396 4 953 1 657 500 700 5 883 2 733 8 740 معدات إعالمية إقتناء000200
200 300 100 600 600 منظومة التسجيل والتصرف في المواعيد عن بعد(إقتناء معدات اعالمية 001000 )

691 9533965008002 6574 4837005001 7336 3402 066059جملــة الفصـل

التكوين 06606
174 200 50 211 2 615 50 3 200 3 250 العمومية الصحة مدارس تجهيز000100
41 30 66 1 463 30 1 570 1 600 العمومية الصحة مدارس وتوسيع تهذيب   000200
450 53 97 450 150 600 تهذيب وتوسعة مدارس الصحة العمومية000600



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

285 نظـام أمـد

06606
26 7 167 200 200 تجهيز مدارس علوم التمريض000900
989 300 200 11 1 500 1 500 تهيئة وتوسعة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس001611
225 300 200 775 1 350 150 1 500 2القسط ( بناء المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس 001761  )
160 200 250 140 750 750  تهيئة وتوسعة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير وبناء مدرج001852

جديد للمدرسة
100 200 100 400 400 تجهيز توسعة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة001951
717 300 200 83 1 300 1 300 2بناء المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة قسط 002051
250 50 200 250 250 500 تجهيز المدارس والمعاهد العليا لعلوم التمريض002100
300 100 400 400 تجهيز المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس002211
300 100 400 400 تجهيز المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس002361
150 100 250 250 تجهيز المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير002452
600 100 700 700 توسعة المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس وإضافة قاعات تدريس00161ج
300 100 400 400 تجهيز مؤسسات التكوين02200ج
300 100 400 400 تهيئة مؤسسات التكوين02300ج

082 8505 5301 3461 3421 5005304 9502501 9203 1507 0660614جملــة الفصـل

مصاريف اإلشهار و اإلعالنات 06607
406 100 150 13 1 481 230 100 150 50 1 620 2 150 واإلعالنات اإلشهار مصاريف000111

48113150100406 620501501002301 1501 066072جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608
146 200 200 754 200 66 13 1 421 1 500 برامج التهيئة(تأهيل القطاع الصحي 000300 )

4211366200754200200146 5001 066081جملــة الفصـل

صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 06748
6 3 3 490 3 499 3 499 1996 برنامج -والتهذيب التهيئة عمليات001000  
26 3 3 469 3 498 3 498 2001 برنامج -والتهذيب التهيئة عمليات001500  
45 5 3 075 3 125 3 125 2003برنامج - تهيئة و تهذيب الهياكل الصحية 001800
395 100 400 54 651 389 400 106 705 1 600 تصفية مشاريع قديمة010000
213 2 787 53 149 2 798 3 000 2006برنامج (صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 020000 )
5 3 995 1 3 999 4 000 2007برنامج -صيانة و تهديب الهياكل الصحية 020100 -
74 2 926 1 2 999 3 000 2008برنامج سنة ( صيانة وتهذيب الهياكل الصحية 020200  )
822 300 192 9 186 31 10 469 10 500 2009عمليات التهيئة والتهذيب   برنامج 020300
90 200 202 2 508 3 000 3 000 2010برنامج ( عمليات التهيئة والتهذيب 020400  )
104 200 1 000 3 571 3 125 16 165 7 819 8 000 2011عمليات التهيئة والتهذيب برنامج 020500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

286 نظـام أمـد

06748
1 711 300 2 000 4 489 1 614 300 6 586 8 500 2012برنامج (عمليات التهيئة والتهذيب 020600 )
3 500 1 000 4 000 8 500 8 500 2013برنامج - عمليات التهيئة والتهذيب 020700
8 000 2 000 10 000 10 000 2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج 00100ج
800 200 1 000 1 000 تحسين ظروف إقامة األطباء واألعوان بالمؤسسات االستشفائية00200ج
200 100 300 300 تصفية مشاريع قديمة00300ج

991 40015 4004 5197 2128 10535 6002 04911 8579 9116 52241 0674871جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749
572 880 18 318 19 770 4 200 19 770 البنك اإلسالمي للتنمية(إسعاف سيارات إقتناء000100 )
123 50 127 300 300 بتونس للصيانة القومي المركز توسعة تجهيز008411
226 24 5 548 5 798 5 360 5 798 1999 برنامج-المستشفيات  تجهيز009300  
343 125 4 032 4 500 4 500 2001 برنامج -المستشفيات تجهيز012000  
427 9 5 464 400 5 500 5 900 2002برنامج -تجهيز المستشفيات 014000
457 100 30 993 550 1 030 9 120 1 580 البنك األروبي لإلستثمار-إقتناء سيارات إسعاف 018300
29 50 100 57 264 500 2 100 500 البنك االروبي لإلستثمار(تجهيز األقسام اإلستعجالية019400 )
112 14 174 100 200 3 037 300 البنك اإلسالمي للتنمية) 2005برنامج(تجهيز المستشفيات020500
47 50 20 83 200 1 000 200 البنك األوروبي لإلستثمار-إقتناء سيارات إسعاف 021000
9 5 186 200 600 200 البنك األروبي لإلستثمار(تجهيز األقسام اإلستعجالية022000 )
44 312 644 1 000 9 000 1 000 البنك األروبي لإلستثمار (2006تجهيز المستشفيات برنامج 023400 )
2 39 459 500 8 000 500  البنك األروبي لالستثمار2007تجهيز المستشفيات برنامج 026700

117 137 746 1 000 10 000 1 000 2008برنامج سنة ( تجهيز المستشفيات 028400  )
50 50 100 400 100 تجهيز األقسام اإلستعجالية031100

85 53 362 500 13 900 500 2009تجهيز المستشفيات برنامج 031200
50 50 100 800 100 2010برنامج - تجهيز األقسام االستعجالية 036500

229 100 200 471 1 000 10 000 1 000 2010برنامج - تجهيز المستشفيات 036600
400 100 100 300 300 26 700 600 ب" و   " أ"اقتناء سيارات إسعاف  من صنفي 037000  "

1 000 1 500 2 500 2 500 اقتناء تجهيزات طبية لسيارات اإلسعاف042900
158 642 800 800 2011برنامج - تجهيز األقسام االستعجالية 043100  -

4 898 1 000 2 055 8 331 16 16 300 16 300 2011برنامج - تجهيز المستشفيات 043200  -
20 000 3 000 2 000 25 000 25 000 2012تجهيز المستشفيات برنامج 043400

300 100 400 400 اقتناء عربات لنقل الدم043500
150 50 200 400 1 600 400 تجديد معدات المطبخ وآالت الغسيل لمختلف المؤسسات االستشفائية049200
300 300 200 800 800 2012برنامج -تجهيز األقسام االستعجالية049300
200 50 100 350 350 اقتناء عربات لنقل األدوية049700



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

287 نظـام أمـد

06749
800 400 300 1 500 1 500 2013برنامج -تجهيز األقسام االستعجالية061400

16 000 2 000 7 000 25 000 25 000 2013برنامج -تجهيز المستشفيات061500
870 55046 7138 87812 88710 75037 8501 50026 79826 81761 898105 06749116جملــة الفصـل

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 06750
55 2 1 943 2 000 2 000 1999 برنامج -الثقيلة التجهيزات صيانة000800  
638 77 2 285 3 000 3 000 2001برنامج - صيانة التجهيزات الثقيلة 001000
244 32 2 724 3 000 3 000 2003برنامج -صيانة التجهيزات الثقيلة 001200
43 20 1 357 1 420 1 420 2007برنامج(صيانة التجهيزات الثقيلة009600 )
200 50 100 69 1 381 100 1 700 1 800 2008برنامج سنة ( صيانة التجهيزات الثقيلة 009700  )
158 50 73 1 519 1 800 1 800 2009صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج 009900
150 50 200 200 2009صيانة سيارات اإلسعاف برنامج 010000
79 100 176 432 1 213 2 000 2 000 2010برنامج - صيانة التجهيزات الثقيلة 010100
8 192 200 200 2010برنامج - صيانة سيارات اإلسعاف 010200

940 1 592 168 2 700 2 700 2011برنامج - صيانة التجهيزات الثقيلة 010300  -
84 314 102 500 500 2011برنامج - صيانة سيارات اإلسعاف 010400

1 740 1 000 700 60 3 500 3 500 2012برنامج -صيانة التجهيزات الثقيلة010500
200 100 100 400 400 2012-صيانة سيارات اإلسعاف010600

1 000 500 1 000 2 500 2 500 2013برنامج - صيانة التجهيزات الثقيلة 010700
100 100 200 400 400 2013برنامج -صيانة سيارات اإلسعاف010800

1 000 1 000 2 000 2 000 2014صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج 00100ج
400 100 500 500 2014صيانة سيارات االسعاف برنامج 00200ج

015 0006 3503 6713 8842 50030012 9002 9002 3203 92018 0675027جملــة الفصـل

2 074 600102 04324 33429 56327 619133 40017 44926 29144 85543 242184 614111 316جملــة البرنامج الفرعي

9 074 600102 04324 33429 56327 619133 40017 44926 29144 85543 242184 614111 316جملــة البرنامج

1 562 791381 367247 037207 055193 16079 149616 21281 218133 925107 450623 986 836 390 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

اإلدارة المركزية: الصحة 

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

288

_231 الباب:

203 847 1 050 1 050 دراسات عامة 09600
1 350 829 2 813 1 113 3 879 4 992 تجهيزات إدارية 09604
1 177 79 3 227 901 3 582 4 483 البرامج اإلعالمية 09605
233 1 267 1 500 1 500 التكوين 09606

84 203 1 281 29 038 73 138 41 384 114 522 بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 09745
10 934 1 237 27 864 4 499 35 536 40 035 بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية 09746
17 809 37 4 587 16 674 5 759 22 433 بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 09747
92 265 1 700 32 250 163 203 40 214 31 200 218 004 289 418 تجهيز الهياكل الصحية 09749

478 43331 200136 539232 84635 7131 700208 174 310 694 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2014
نظـام أمـد

اإلدارة المركزية: الصحة _23 الباب:

289

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

الرعایة الصحیة األساسیة  1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مجامع الصحة األساسیة  1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 09747
الهبة األوروبية(تأهيل الخطوط األمامية للقطاع الصحي 035598 )16 00016 000 16 000

000 00016 0974716جملــة الفصـل 16 000

تجهيز الهياكل الصحية 09749
1509258البنك اإلسالمي للتنمية-تجهيز مركز وسيط بساقية الداير و ساقية الزيت 017261 150
565 5651 1تجهيز  مراكز الصحة األساسية018500 1 565
100100تجهيز مركز الصحة األساسية بأجيم بجربة028282 100
1507476تجهيز المركز الوسيط بالسيجومي035011 150
150705723تجهيز مركز الوسيط بالمروج035111 150

722 5652621311 097495501جملــة الفصـل 2 115

1 722 56526213117 55017جملــة البرنامج الفرعي 18 115
1 722 56526213117 55017جملــة البرنامج 18 115

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة  2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المستشفیات الجھویة  1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

290 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية 09746
الثالث القسط -بورقيبة بمنزل الجهوي المستشفى003523  78772683176 859
الثاني القسط - بالكاف الجهوي المستشفى وتهذيب تهيئة003633  1 9544101 933431 2 364
الثاني القسط -بنابل الجهوي المستشفى توسيع003721  3 8992013 362738 4 100
الثاني القسط -بتوزر الجهوي المستشفى بناء003872  2 6003002 417483 2 900
الثاني القسط -بوزيد بسيدي الجهوي المستشفى توسيع004243  1 5169841 4441 056 2 500
الثالث القسط -بقابس الجهوي المستشفى تهيئة004381  2 032531 681404 2 085
البنك األروبي لإلستثمار(بناء مستشفي طبرقة 006132 )4 7251 0654 1791 611 5 790
البنك األروبي لإلستثمار(تهيئة المستشفي الجهوي بالقيروان   006241 )3 0734942 752815 3 567
البنك(بناء قسم التوليد و طب الرضيع  :المستشفي الجهوي بالقصرين006342  

(األروبي لإلستثمار
2 1401601 546754 2 300

البنك(تهيئة أقسام التوليد و الولدان و طب األطفال:مستشفى التالتلي بنابل007721  
(األروبي لإلستثمار

1 450852348250 1 450

البنك األروبي(بناء قسم الصحة النفسية: المستشفى الجهوي بجندوبة 008532  
(لإلستثمار

40036436 400

البنك األروبي(بناء قسم الصحة النفسية  : المستشفى الجهوي بقابس 008681  
(لإلستثمار

40031783 400

05097080 1بناء قسم لجراحة العظام:المستشفى الجهوي بالمهدية009153 1 050
011 5392501 8001 2توسعة المستشفى الجهوي بأريانة009412 2 800
837 8003246391 2توسعة المستشفى الجهوي ببن عروس009513 2 800
تعويض أقسام إستشفائية و بناء قسم األمراض:مستشفى منزل بورقيبة009623  

النفسية
1 8206801 793707 2 500

348342 6901 1تهيئة و توسعة األقسام اإلستشفائية بالمستشفى الجهوي بالقصرين009742 1 690
40080360120بناء قسم لألمراض النفسية:المستشفى الجهوي بقفصة009871 480

934 23710 8641 49927 5364 0974635جملــة الفصـل 40 035

تجهيز الهياكل الصحية 09749
000340 0531 0733201 2تجهيز مراكز تصفية الدم017600 2 393
 تجهيز قسمي أمراض العيون و الحلق و األنف بالمستشفى الجهوي024321

البنك األروبي-الطاهر المعموري -
50045941 500

 تجهيز أقسام أمراض العيون و الحلق و األنف بالمستشفى الجهوي024434
البنك األروبي-بسليانة -

3002254827 300

البنك األروبي-تجهيز أقسام الولدان بالمستشفى الجهوي التالتلي نابل 024921  
-لإلستثمار

300300 300



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

291 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09749
البنك- تجهيز المركز الجهوي لنقل الدم بالمستشقفى الجهوي بجندوبة 025932  

األروبي لالستثمار
200164351 200

البنك- تجهيز توسعة و تهيئة أقسام االستشفائية بمستشفى القصرين026142  
األروبي لالستثمار

70032616358 700

البنك األروبي- تجهيز تهيئة أقسام المستشفى الجهوي بمنزل تميم 026221  
لالستثمار

1005743 100

200200تجهيز قسم أمراض القلب بمستشفى سليانة027834 200
20011090تجهيز قسم أمراض القلب بمستشفى قابس027981 200
100991تجهيز توسعة قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى قبلي028173 100
15012723تجهيز تهيئة أقسام بالمستشفى الجهوي بقابس029481 150
2502081725تجهيز تهيئة المستشفى الجهوي بقرقنة029561 250
150625038تجهيز قسم اإلستعجالي بالمستشفى الجهوي بسليانة029634 150
30011712063تجهيز قسم إقليمي ألمراض القلب بقفصة029971 300
100355411تجهيز مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بجندوبة030132 100
2001393724تجهيز قسمي أمراض العيون وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي030273 200
20012377تجهيز تهيئة المستشفى الجهوي بجبنيانة030461 200
400300100تجهيز وحدة إقليمية لمعالجة األمراض السرطانية بجندوبة031332 400
40035941تجهيز وحدة لمعالجة األمراض السرطانية بقابس031481 400
40036337تجهيز وحدة إقليمية لمعالجة األمراض السرطانية بقفصة031571 400
1008218تجهيز تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بمساكن032151 100
400400تجهيز مراكز تصفية الدم032400 400
600 6001 1قضيب16اقتناء آلتي مفراس 032600 1 600
90017347536تجهيز تهيئة مختلف أقسام بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة033423 900
152552 0002961 2تجهيز المستشفى الجهوي بطبرقة033532 2 000
25018367تجهيز مركز إقليمي لنقل الدم بقابس033681 250
100928تجهيز مركز الجهوي للطب المدرسي و الجامعي بالقيروان033741 100
 تجهيز قسمي أمرا ض المعدة و األمعاء و األمراض الصدرية بالمستشفى033871

الجهوي بقفصة
30054246 300

3002022870تجهيز توسعة قسم الجراحة و اإلنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بسليانة033934 300
200247997تجهيز قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد034043 200
 تجهيز توسعة األقسام الداخلية و جراحة العظام و األمراض الصدرية و034182

أمراض القلب بالمستشفى الجهوي
600137463 600

2001231661تجهيز تهيئة و توسعة قسم اإلنعاش بالمستشفى الجهوي بالمحرص034261 200
3501748393تجهيز قسم  جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بتوزر034372 350



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

292 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09749
2001383527تجهيز قسم أمراض النساء بالمستشفى الجهوي بجرجيس034482 200
 تجهيز وحدة العناية المركزة لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي034532

بجندوبة
20043157 200

 تجهيز تهذيب و تجديد قسم اإلنعاش و الجراحة و التوليد و أمراض النساء034632
بالمستشفى الجهوي بجندوبة

40030496 400

 تجهيز وحدة الكشف باألشعة لألمراض السرطانية ومخبر الخاليا046881
المرضية بالمستشفى الجهوي بقابس

730300430 730

594 5093004 9706 3237303204 0974915جملــة الفصـل 16 373

1 528 74630015 8347 81932 8597304 50جملــة البرنامج الفرعي 56 408

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المستشفیات المحلیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 09747
البنك األروبي لإلستثمار-بناء مستشفى غمراسن009683 -945573737176 950

09747945573737176جملــة الفصـل 950

تجهيز الهياكل الصحية 09749
البنك اإلسالمي للتنمية(تجهيز المستشفى المحلي بقعفور015234 )1004159 100
البنك اإلسالمي للتنمية(تجهيز و توسعة المستشفى المحلي بسبيطلة 015342 )100991 100
 تجهيز قسم اإلستعجالي و العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي ببني021882

BEI خداش
705416 70

 تجهيز قسم اإلستعجالي و العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بسيدي021982
BEI مخلوف

706271 70

البنك األروبي-  تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بسيدي عيش 026471  
لالستثمار

7022543 70

20013367تجهيز المستشفى المحلي بدقاش030572 200
200123743تجهيز المستشفى المحلي بسوق األحد030773 200
20015248تجهيز المستشفى المحلي بفريانة030842 200
50428تجهيز قسم اإلستعجالي بمستشفى قليبية030921 50
503119تجهيز قسم اإلستعجالي بمستشفى الذهيبة031083 50



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

293 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09749
 تجهيز قسم االستعجالي ووحدات المخبر و األشعة و طب األسنان034733

بالمستشفى المحلي بتيبار
15050100 150

100100تجهيز قسم االستعجالي و العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالنفيضة034951 100
5050تجهيز مخبر ووحدة األشعة بالمستشفى المحلي بالغزالة035223 50
50419تجهيز توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بصواف035322 50
 تجهيز وحدة األشعة و المخبر ووحدة األسنان بالمستشفى المحلي035434

بالعروسة
1506882 150

5050تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بسوق الجديد035543 50
50464تجهيز توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بحفوز035641 50
50473تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي ببوحجلة035741 50
509374نجهيز قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالشراردة035841 50
5050نجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بهبيرة035953 50
 تجهيز أقسام العيادات الخارجية ووحدات المخبر و األشعة و األسنان036043

بالمستشفى المحلي بالسبالة
100145036 100

5050تجهيز اإلدارة و األقسام الفنية و الصيدلة بالمستشفى المحلي بتبرسق036131 50
 تجهيز قسم االستعجالي ووحدات  المخبر و األشعة واألسنان بالمستشفى036282

المحلي بقصر الجديد
1005050 100

15010941تجهيز المستشفى المحلي بتالة036342 150
042834 2603841 097492جملــة الفصـل 2 260

2 010 0791 1211 20551 3جملــة البرنامج الفرعي 3 210

2 538 82530016 9558 82433 0647304 54جملــة البرنامج 59 618

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المؤسسات العمومیة للصحة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 09745
اإلستشفائي اإلصالح دعم  مشروع002100  31 00031 000 31 000
اإلستعجالي قسم وتهذيب تهيئة : الرابطة مستشفى006511  230230 230



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

294 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09745
385375384376اإلستعجالي قسم تهيئة : بصفاقس بورقيبة الحبيب مستشفى007061 760
302 09817 00011 40014 14بناء مركز اإلستعجالي و جبر و تقويم األعضاء ببن عروس008413 28 400
بناء مركز التوليد و طب: مستشفي فطومة بورقيبة بالمنستير 009652  

البنك األروبي لإلستثمار(الرضيع )
7 1696 0141 155 7 169

البنك األروبي(تهيئة و بناء مخبر و صيدلية  : مستشفى أريانة 010812  
(لإلستثمار

1 431388631213975 1 819

تهيئة و توسعة قسم إستعجالي و تهيئات:مستشفى الحبيب ثامر011811  
البنك األروبي لإلستثمار(مختلفة )

1 050808242 1 050

15524579121588 1بناء قسم  اإلستعجالي:مستشفى شارل نيكول011911 1 400
584293967 8445 6بناء قطب إستعجالي:مستشفى المنجي سليم بالمرسى013011 6 844
595754851 2002 4بناء مركز لعالج األمراض السرطانية بأريانة013112 4 200
133517 6501 1بناء قسم لجراحة األطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس013561 1 650
000 90030 10026 3بناء المستشفى الجامعي بصفاقس013661 30 000

203 28184 0381 13829 38473 0974541جملــة الفصـل 114 522

تجهيز الهياكل الصحية 09749
سوسة صفاقس لمستشفيات اإلشعاعية المعايير لضبط آالت إقتناء010600  

لإلستثمار. ب أ(عزيز .ص ومعهد )
60055248 600

البنك األروبي لإلستثمار- (صفاقس - إقتناء آلة معجل خطي 012800 )2 0001 58723390 2 000
البنك األروبي(إقتناءآلتي معجل خطي  لسوسة و معهد صالح عزيز 013300  

(لإلستثمار
4 0003 099234667 4 000

البنك األروبي لإلستثمار(تجهيز مركز التوليد و طب الرضيع بتونس014211 )2502473 250
البنك األروبي- االت للكشف باألشعة رقمية مسيرة عن بعد 6إقتناء 016000  

لإلستثمار
1 4501501 159141 1 450

البنك األروبي-تجهيز مخبر مراقبة التالقيح واألمصال بمعهد باستور 016911  
لإلستثمار

3802018211999 400

البنك األروبي-تجهيز قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة 017023  
لإلستثمار

250205441 250

87815107 0007 20048برنامج ) البنك األروبي لإلستثمار(تجهيز المستشفيات 017500 8 000
البنك(تجهيز قسم التوليد و الولدان :مستشفى الهادي شاكر صفاقس018761  

(األروبي لإلستثمار
6005991 600

البنك(تجهيز قسم المخبر و الصيدلية:مستشفى عبدالرحمان مامي بأريانة019112  
(األروبي لإلستثمار

30028317 300

8197174 00010 11البنك األروبي لإلستثمار) 2005برنامج(تجهيز المستشفيات 020600 11 000



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

295 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09749
البنك األروبي( آالت تحميض بالليزر 3 آالت مفراس و 3إقتناء 020700  

(لإلستثمار
1 8001 60713855 1 800

877532 5911 00010 13تجهيز مركز اإلستعجالي و جبر و تقويم األعضاء ببن عروس021113 13 000
 إقتناء آلتي القنطرة القلبية الوعائية لفائدة مستشفى فرحات حشاد و الهادي021400

البنك األروبي.شاكر
3 2001 8881 312 3 200

البنك االروبي لإلستثمار-إقتناء آلتي كشف بالرنين المغناطيسي024000 -4 4003 43791449 4 400
40070179151البنك األروبي لالستثمار- تجهيز قسم جراحة العظام بمستشفى المهدية 025753 400
البنك األروبي- تجهيز مخبر علم السموم و الذيفان و التالقيح بباستور 025811  

لالستثمار
15013020 150

بمركز التوليد وطب الرضيع) أشعة و مخبر(تجهيز الطبق الفني 026952  
بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير

1 5001 395105 1 500

100562519تجهيز قسم األعصاب بمستشفى الرازي  بمنوبة027014 100
 إقتناء آلتي مفراس و آلتين للتحميض بالليزر لمعهد قصر السعيد  و م ج030000

بالقيروان
1 600249911 260 1 600

96931 0001 2اقتناء آلة معجل خطي لفائدة معهد صالح عزيز031611 2 000
600816784 1اقتناء آلتي مفراس لفائدة مستشفى الحبيب ثامر بتونس ومعهد األعصاب031800 1 600
 اقتناء آلتي كامرا قاما لفائدة مستشفى سهلول سوسة والحبيب بورقيبة031900

صفاقس
1 8002233601 217 1 800

 اقتناء تجهيزات للكشف الوظيفي ألمراض األعصاب لمستشفيات الحبيب032000
بورقيبة سهلول الرازي

1 000400219381 1 000

074 0009262 3 قضيب64اقتناء آلتي مفراس 032500 3 000
40012021466تجهيز تهيئة و توسعة أقسام المخابر و الصيدلية بمستشفى األطفال032711 400
135 0001617044 5تجهيز القطب االستعجالي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى032911 5 000
 تجهيز توسعة أمراض و زرع الكلى و األمراض السارية بمستشفى033061

الهادي شاكر بصفاقس
2505412769 250

15016134تجهيز تهيئة المخابر بالمعهد الوطني لألعصاب033111 150
50046733تدعيم تجهيزات الطبق الفني لمعهد استور033311 500
 اقتناء تجهيزات للكشف الوظيفي ألمراض األعصاب بمستشفى شارل036400

نيكول و فطومة بورقيب المنستير و معه
70052615816 700

341659 0001 2اقتناء آلة للتصوير بالرنين المغناطيسي036700 2 000
100 6005001 1تجهيز قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول044311 1 600
570100470تجهيز قسم أمراض األعصاب األطفال بمعهد األعصاب044411 570

317 03360016 62014 82044 1704 5802 0974968جملــة الفصـل 75 570



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

296 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

1 520 314600100 65815 95873 17077 9642 109جملــة البرنامج الفرعي 190 092

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المراكز المختصة  2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

تجهيز الهياكل الصحية 09749
3004919061تجهيز محطة استشفائية مصغرة بجبل الوسط027522 300
 اقتناء آلة للتصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة مركز التصوير بالرنين031711

المغناطيسي بتونس
2 0001 05193019 2 000

12080 1001 3001 097492جملــة الفصـل 2 300

2 12080 1001 3001 2جملــة البرنامج الفرعي 2 300

3 600 434600100 75816 95874 17077 2642 112جملــة البرنامج 192 392

القیادة و المساندة  9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة  2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

تجهيزات إدارية 09604
36139299101وسائل نقل إقتناء000100 400
698594833829630 1البنك األروبي لإلستثمار-إقتناء سيارات 001200 2 292

132829731 0596331 096042جملــة الفصـل 2 692

البرامج اإلعالمية 09605
71979935 8329011 1معدات إعالمية إقتناء000200 2 733

71979935 8329011 096051جملــة الفصـل 2 733

تجهيز الهياكل الصحية 09749
البنك اإلسالمي للتنمية(إسعاف سيارات إقتناء000100 )3 8873132 8411 359 4 200



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

297 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09749
1999 برنامج-المستشفيات  تجهيز009300  5 3605 34713 5 360
014 7963 3101 8004 3202 6البنك األروبي لإلستثمار-إقتناء سيارات إسعاف 018300 9 120
البنك االروبي لإلستثمار(تجهيز األقسام اإلستعجالية019400 )2 1001 016375709 2 100
99344 000372 3البنك اإلسالمي للتنمية) 2005برنامج(تجهيز المستشفيات020500 3 037
800200757243البنك األوروبي لإلستثمار-إقتناء سيارات إسعاف 021000 1 000
البنك األروبي لإلستثمار(تجهيز األقسام اإلستعجالية022000 )600356244 600
البنك األروبي لإلستثمار (2006تجهيز المستشفيات برنامج 023400 )9 0008 82734139 9 000
620258122 0007 8 البنك األروبي لالستثمار2007تجهيز المستشفيات برنامج 026700 8 000
2008برنامج سنة ( تجهيز المستشفيات 028400  )10 0009 8862292 10 000
400400تجهيز األقسام اإلستعجالية031100 400
829 1931 8782 9009 200913تجهيز المستشفيات برنامج 031200 13 900
2010800539261برنامج - تجهيز األقسام االستعجالية 036500 800
350 8422 8083 0003 201010برنامج - تجهيز المستشفيات 036600 10 000
ب" و   " أ"اقتناء سيارات إسعاف  من صنفي 037000  "26 70026 700 26 700
600800800 1تجديد معدات المطبخ وآالت الغسيل لمختلف المؤسسات االستشفائية049200 1 600

319 41580038 2839 35057 3003 16728 0974974جملــة الفصـل 105 817

2 985 32380039 13410 88460 3004 05828 78جملــة البرنامج الفرعي 111 242
9 985 32380039 13410 88460 3004 05828 78جملــة البرنامج 111 242

845 109174 169الجملة  العامة 1 700 35 713 105 231 31 200 244 936 381 367



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

المؤسسات اإلستشفائية: الصحة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

298

_232 الباب:

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 067455 3005 3007 600

صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 067481 000

تجهيز الهياكل الصحية 067491 8001 8005 350

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 06750500

7 1007 10014 450 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

المؤسسات اإلستشفائية: الصحة 

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

299نظـام أمـد

_232 الباب:

د1000بحساب 
البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المؤسسات العمومیة للصحة 1البرنامج الفرعي

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06745

بناء قسم جديد للعيادات الخارجية بمستشفى عبد الرحمان مامي
بأريانة

600600200 12 0658

100مشروع اإلقتصاد في الطاقة المائية بمستشفى الرازي بمنوبة 14 1603

300بناء قسم إستعجالي جديد بمستشفى شارل نيكول 11 1605

إتمام أشغال التكييف والتجهيزات الطبية الثابتة بقسم أمراض العيون
بمستشفى الرابطة

200 11 1606

100بناء عيادات خارجية بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس 11 1609

تركيز شبكات الحماية من الحرائق وتنجديد الشبكة الكهربائية
بمستشفى الرازي بمنوبة

100 14 1610

تجديد التجهيزات الطبية(بمستشفى الرابطة " أ"تأهيل قسم الجراحة 
(الثابتة وأنسنة فضاءات اإلقامة

50 11 1611

إحداث مركز وطني لتقصي ومتابعة األمراض اإلستقالبية بمستشفى
الرابطة

50 11 1612

100إحداث وحدة لتأهيل المرضى بقسم طب األطفال بمستشفى الرابطة 11 1613

100بناء عيادات خارجية بمستشفى سهلول بسوسة 51 1614

بناء قسم األمراض الباطنية بمستشفى شارل نيكول بتونس
(دراسات)

100 11 1615

150إحداث قسم جراحة المجاري البولية بمستشفى الحبيب ثامر بتونس 11 1616

100تجديد شبكة التكييف بقاعات العمليات بالمعهد الوطني لألعصاب 11 1617

100بناء العيادات الخارجية بمعهد القصاب بقصر سعيد 14 1618

100بمستشفى فطومة بورقيبة بالمستير" أ"تهيئة قسم أمراض القلب  52 1621

بناء قسم الجراحة العامة للقطب االستعجالي بمستشفى المنجي سليم
بالمرسى

900900200 11 1622

100بناء مركز لتصفية الدم بمستشفى سهلول بسوسة 51 1623

400400200تهيئة وتوسيع قسم أمراض الدم بمستشفى عزيزة عثمانة 11 1627

تجديد شبكة التكييف المركزي ألجنحة العمليات الجراحية وأقسام
اإلنعاش بمستشفى سهلول

200 51 1629

100 بمستشفى شارنيكول16تهيئة وتهذيب البناية  11 1632

100توسعة العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بالمهدية 53 1634

إحداث قسم العيادات الخارجية بمعهد الهادي الرايس ألمراض
العيون

100 11 1636



300 نظـام أمـد

06745

100بناء قسم األمراض الباطنية بمستشفى شارل نيكول بتونس 11 1637

تهيئة وتوسعة قسمي الجراحة العامة والتخدير واإلنعاش بمستشفى
2ق(الحبيب ثامر  )

100 11 1638

بناء قسم الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر
بصفاقس

100 61 1639

بناء قسم ألمراض أعصاب األطفال بالمستشفى الجامعي الهادي
شاكر بصفاقس

100 61 1640

200بناء المخابر وبنك الدم بالمستشفى الجامعي عزيزة عثمانة 11 1641

100تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى الجامعي بالرابطة 11 1642

100إحداث قسم إنعاش الوليد والطفل بمستشفى المنجي سليم بالمرسى 11 1643

300300100إحداث قسم الطب النفسي لألطفال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى 11 1644

100إحداث قسم ألمراض الكلى بمستشفى المنجي سليم بالمرسى 11 1645

100تهيئة قسم جراحة األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب 11 1646

إتمام بناء محالت إليواء المعجل الخطي بالمستشفى الجامعي
فرحات حشاد بسوسة

50 51 1647

إتمام بناء قسم التخدير واإلنعاش بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد
بسوسة

50 51 1648

بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة
( 2قسط  )

300 51 1649

إتمام أشغال تهيئة قسم الحروق البليغة وقسم أمراض األعصاب
بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة

100 51 1650

100إحداث وحدة لزرع األعضاء بمستشفى سهلول بسوسة 51 1651

تهيئة قسم جراحة العظام لدى الكهول بمعهد محمد القصاب بقصر
السعيد

100 14 1652

بناء قسم ألمراض الدم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة
بالمنستير

100 52 1653

تهيئة قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة
وحدة العمليات - 2قسط - بالمنستير 

100 52 1654

تجديد تجهيزات التهوئة والتكييف  لقسمي امراض األعصاب
والعيون بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

100 52 1655

2100بناء الصيدلية بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة قسط  12 1656

تهيئة وتأهيل جناح أمراض القلب والشرايين بمستشفى عبد الرحمان
مامي بأريانة

100 12 1657

500500100بناء قسم استعجالي بمستشفى عبدالرحمان مامي بأريانة 12 1659

تهيئة قسم أمراض األعصاب بمستشفى فطومة بورقيبة
2ق-بالمنستير

10010050 52 1660

500300 5002 2توسعة مركز االصابات والحروق البليغة ببن عروس 13 1661

مخابر البكترولوجيا والبيوكيمياء-تهيئة وتوسعة مستشفى الرابطة
والمناعة واالنعاش

100 11 1662

100توسعة مخابر التحاليل الجرثومية بمستشفى شارل نيكول 11 1663

100تجديد الشبكات الفنية بمعهد الهادي الرايس ألمراض العيون 11 1664
100بناء قسم استعجالي بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس 11 1665

تهيئة وتوسعة مخابر التحاليل الطبية بمستشفى المنجي سليم
بالمرسى

100 11 1666
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06745

100تهيئة وتوسعة المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس 61 1667

احداث وحدة لتصفية الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر
بصفاقس

100 61 1668

200تهيئة وتوسعة معهد محمد القصاب بقصر السعيد 14 1669

100بناء مخبر حفظ الصحة بمستشفى سهلول بسوسة 51 1670

2200تأهيل مستشفى فرحات حشاد بسوسة قسط  51 1671

200تهيئة الشبكات الفنية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة 51 1672

تعويض وتعزيز التجهيزات الطبية الثابتة والشبكات الفنية بمستشفى
سهلول بسوسة

200 51 1673

5 3005 3007 200 06745جملــة الفصـل
تجهيز الهياكل الصحية 06749

100بمستشفى األطفال بتونس) أقسام ب و ج(تجهيز وحدة لطب الولدان  11 1405

تجهيز تهيئة أقسام الجراحة أ و ب و جراحة العظام بمستشفى
األطفال بتونس

50 11 1406

100تجهيز قسم الجلطة الدماغية بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس 61 1407

50دعم تجهيزات قسم طب الولدان بمركز طب الرضيع بتونس 11 1414

المشروع النموذجي لتعليب األدوية بالمستشفى الجامعي الحبيب
ثامر

200 11 1416

تجهيز مخابر الطفيليات والمناعة والدم والسموميات بمستشفى
فرحات حشاد سوسة

100 51 1417

تجهيز مخبري المناعة وتشريح الخاليا المرضية بمستشفى الحبيب
بورقيبة صفاقس

200 61 1418

400400300تجهيز قسم األشعة بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس 61 1420

تجهيز مخابر البيوكيمياء وأمراض الدم بمستشفى الهادي شاكر
بصفاقس

50 61 1421

100تجهيز العيادات الخارجية بمستشفى سهلول بسوسة 51 1422

50تجهيز تهيئة قسم األمراض النفسية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة 51 1423

50تجهيز قسم األمراض المعدية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة 51 1424

تجهيز قسم األمراض الوراثية والخلقية بمستشفى المنجي سليم
بالمرسى

50 11 1425

100تجهيز قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة 11 1426
تجهيز توسعة قسم العيادات الخارجية واحداث مستشفى نهاري

بمعهد األعصاب
50 11 1427

تجهيز توسعة قسم العيادات الخارجية وإحداث مستشفى نهاري
بمعهد القصاب

50 14 1428

تجهيز توسعة قسم طب األطفال ووحدة تأهيل المرضى بمستشفى
األطفال بتونس

50 11 1429

البشير حمزة"تجهيز وحدة طب الولدان بقسم االنعاش بمستشفى   " 
لألطفال بتونس

100 11 1430

50تجهيز وحدة طب الولدان بقسم التوليد بمستشفى عزيزة عثمانة 11 1431

50بمستشفى الرابطة" أ"تجهيز تأهيل قسم الجراحة  11 1432

50تجهيز مركز وطني لألمراض اإلستقالبية بمستشفى الرابطة 11 1433
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06749

تجهيز قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى عبدالرحمان مامي
بأريانة

100 12 1435

50تجهيز قسم العيادات الخارجية بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس 11 1436

100تجهيز وتجديد قسمي ابن الجزار وعمران بمستشفى الرازي 14 1437

100300 1001 1تجهيز قسمي التخدير واالنعاش بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير 52 1438

400تجهيز قسم االنعاش الطبي بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير 52 1439

300300100تجهيز قسم األمراض الصدرية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى 11 1440

تجهيز المطبخ وبيت الغسيل والصيدلية بمركز التوليد وطب الولدان
بالمنستير

100 52 1441

400تجهيز قسم االستعجالي الجديد بمستشفى شارل نيكول 11 1443

تجهيز تهيئات مختلفة ببعض األقسام االستشفائية بمستشفى سهلول
بسوسة

200 51 1444

100تجهيز قسم أمراض القلب بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير 52 1445

100تجهيز توسعة قسم أمراض الدم بمستشفى عزيزة عثمانة 11 1446

150تجهيز قسم التخدير واإلنعاش بمستشفى فرحات حشاد 51 1447

100تجهيز توسعة قسم االنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي بالمهدية 53 1448

50تجهيز توسعة العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بالمهدية 53 1449

تجهيز قسم العيادات الخارجية بمعهد الهادي الرايس ألمراض
العيون

100 11 1450

100تجهيز قسم األمراض الباطنية بمستشفى شارل نيكول 11 1451

تجهيز قسم التخدير واالنعاش بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر
بصفاقس

100 61 1452

تجهيز قسم أمراض أعصاب األطفال بالمستشفى الجامعي الهادي
شاكر بصفاقس

50 61 1453

50تجهيز تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى الجامعي بالرابطة 11 1454
50تجهيز قسم انعاش الوليد والطفل بمستشفى المنجي سليم بالمرسى 11 1455

50تجهيز قسم الطب النفسي لألطفال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى 11 1456

50تجهيز قسم ألمراض الكلى بمستشفى المنجي سليم بالمرسى 11 1457

تجهيز تهيئة قسم جراحة األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض
األعصاب

50 11 1458

تجهيز تهيئة قسم الحروق البليغة وقسم أمراض األعصاب
بالمستشفى الجامعي سهلول سوسة

50 51 1459

50تجهيز قسم طب األسنان بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة 51 1460

تجهيز تهيئة قسم جراحة العظام للكهول بمعهد محمد القصاب بقصر
السعيد

50 14 1461

تجهيز تهيئة قسم جراحة العظام بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير
2قسط  -

50 52 1462

50تجهيز الصيدلية بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة 12 1463

تجهيز قسم أمراض الدم وجناح العزل بمستشفى فرحات حشاد
بسوسة

50 51 1464

1 8001 8005 050 06749جملــة الفصـل
7 1007 10012 250 1جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المراكز المختصة 2البرنامج الفرعي

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06745

إحداث وحدة للبيولوجيا للبحث والنهوض بميادين التلقيح واألدوية
البيوجنيسة بمعهد باستور

400 11 1601

400 06745جملــة الفصـل
تجهيز الهياكل الصحية 06749

100تجهيز توسعة قسم األمل بالمركب الصحي بجبل الوسط 22 1419

50تجهيز محالت اإلقامة بالمركب الصحي بجبل الوسط 22 1434

تجهيز وحدة البيولوجيا للبحث والنهوض بميادين التلقيح واألدوية
البيوجنيسة بمعهد باستور

150 11 1442

300 06749جملــة الفصـل
700 2جملــة البرنامج الفرعي

7 1007 10012 950 3جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة 2البرنامج الفرعي

صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 06748

000 20131عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00 2007
1 000 06748جملــة الفصـل

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 06750

2013500صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج  00 1705
500 06750جملــة الفصـل

1 500 2جملــة البرنامج الفرعي
1 500 9جملــة البرنامج

7 1007 10014 450 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

المؤسسات اإلستشفائية: الصحة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

304

_232 الباب:

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 067458 9908 9901 350

تجهيز الهياكل الصحية 0674910 90010 9001 350

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 067502 0002 000400

21 89021 8903 100 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

المؤسسات اإلستشفائية: الصحة 

305نظـام أمـد

_232 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المؤسسات العمومیة للصحة 1البرنامج الفرعي

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06745

10010050دراسات) البناءات(البرنامج الوطني للنهوض بزرع األعضاء  00 003ج

تجديد شبكة التكييف المركزي بقسم جراحة العظام بمستشفى شارل
نيكول

22022050 11 004ج

500200 5002 2تجديد الشبكات الفنية بمستشفى شارل نيكول 11 005ج

بمستشفى شارل" ب"تهيئة المصالح العامة وتوسعة قسم التوليد 
نيكول

20020050 11 007ج

50050050بمستشفى الحبيب ثامر" أ"تهيئة قسم الجراحة  11 012ج

15015050بناء فضاءات لألرشيف بمستشفى الحبيب ثامر 11 013ج

10010050تجديد بيت األموات بمستشفى الرابطة 11 015ج

تهيئة فضاء إليواء األرشيف بالمعهد الوطني المنجي بن حميدة
ألمراض األعصاب

15015050 11 024ج

إعادة تأهيل منظومة الحماية من بمركز التوليد وطب الرضيع
بتونس

420420100 11 025ج

600600100بناء الجناح االداري لقسم الجراحة بمستشفى المنجي سليم بالمرسى 11 029ج

20020050تهيئة وتوسعة قسم الطب النووي بمعهد صالح عزيز 11 034ج

صيانة وتهذيب الفضاءات وتجديد غشاء األسطح والشبكات الفنية
بمستشفى عزيزة عثمانة

50050050 11 040ج

تهيئة الفضاءات القديمة لقسم جراحة العظام اليواء أقسام جديدة
بمستشفى عزيزة عثمانة دراسة

20020050 11 041ج

25025050تجديد الغشاء الواقي لألسطح بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة 12 048ج

تجديد تجهيزات التكييف ومعالجة الهواء بقسم الجراحة الصدرية
بمستشفى عبدالرحمان مامي

20020050 12 049ج

40040050تهيئة وتوسعة قسم أمراض األعصاب بمستشفى الرازي بمنوبة 14 055ج

30030050تهيئة وتوسعة مخبر التحاليل الطبية بمستشفى الرازي بمنوبة 14 056ج

تجديد شبكتي الكهرباء والحماية من الحرائق بمستشفى الرازي
2بمنوبة قسط 

40040050 14 057ج

توسعة قسم الطب النووي لتركيز آلة مزدوج بالبوزيترون ومقطعي
بمستشفى سهلول سوسة

50050050 51 067ج

تهيئة فضاء إقامة أطباء االستمرار لتركيز آلة سكانار بمستشفى
سهلول سوسة

25025050 51 068ج

35035050بناء مقر إقامة أطباء االستمرار بمستشفى سهلول سوسة 51 069ج

50050050تجديد المولدات الكهربائية للنجدة بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير 52 076ج
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8 9908 9901 350 06745جملــة الفصـل
تجهيز الهياكل الصحية 06749

700700100تجهيز قسم جراحة العظام بمستشفى المنجي سليم بالمرسى 11 001ج

800800100تجهيز قسم جراحة المجاري البولية بمستشفى الحبيب ثامر بتونس 11 002ج

تجهيز توسعة قسمي الجراحة والتخدير بمستشفى الحبيب ثامر
2بتونس قسط 

1 0001 000100 11 003ج

600600100تجهيز المخابر وبنك الدم بمستشفى العزيزة عثمانة 11 004ج

20020050تجهيز قسم االستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة 12 006ج

30030050تجهيز قسم استعجالي بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس 11 007ج

20020050تجهيز توسعة مخابر التحاليل الجرثومية بمستشفى شارل نيكول 11 008ج

20020050تجهيز تهيئة مخبر حفظ الصحة بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة 51 009ج

تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي سهلول سوسة قسط
2

50050050 51 011ج

تجهيز قسم ألمراض األعصاب بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة
بالمنستير

20020050 52 013ج

تجهيز قسم الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر
بصفاقس

20020050 61 014ج

000300 0003 3تجديد وتدعيم التجهيزات بمستشفى شارل نيكول 11 015ج

تجديد وتدعيم التجهيزات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة
صفاقس

2 0002 000200 61 016ج

000100 0001 1تجديد وتدعيم التجهيزات بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس 61 017ج
10 90010 9001 350 06749جملــة الفصـل

19 89019 8902 700 1جملــة البرنامج الفرعي
19 89019 8902 700 3جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة 2البرنامج الفرعي

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 06750

000400 0002 20142صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج  00 001ج
2 0002 000400 06750جملــة الفصـل
2 0002 000400 2جملــة البرنامج الفرعي
2 0002 000400 9جملــة البرنامج
21 89021 8903 100 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

المؤسسات اإلستشفائية: الصحة 23 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

307

2_

850دراسات عامة06600

732 1تجهيزات إدارية06604

833 2برامج إعالمية06605

724 40بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية06745 8 950 12 050 8 820 18 496 4 165 14 290 18 150 18 910 33 525 16 896 89 040

291 14بناء و توسيع و تهيئة الهياكل  الصحية الجهوية06746

392 4بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

232 3صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 1 000 500 677 10 739 1 007 1 500 2 556 11 085 16 148

570 24تجهيز الهياكل الصحية06749 6 700 6 400 3 320 4 480 190 12 700 13 950 7 800 10 830 40 180 45 470

504 5صيانة تجهيزات الهياكل الصحية06750 900 1 000 701 9 583 2 390 2 000 2 000 1 000 10 298 17 688
168 34681 17430 26635 60028 9907 75243 29813 51819 95017 55074 030 65 738 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

2

2014
نظـام أمـد

المؤسسات اإلستشفائية: الصحة _23 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

308

د1000بحساب 

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المؤسسات العمومیة للصحة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06745
385 تهيئة قسم اإلستعجالي- مستشفىالحبيب بورقيبة بصفاقس 007061
700 بناء وحدة اإلستعجالي-  مستشفى فرحات حشاد بسوسة 007251

14 000 بناء مركز اإلستعجالي و جبر و تقويم األعضاء بتونس008411
1 350 1 350 1 350 تهيئة أقسام الجراحة أ والجراحة ب وأمراض: مستشفى شارل نيكول030211  

القلب والعيون
61 724 785 785 تهيئة قاعات جراحة بقسم أمراض العيون: مستشفى شارل نيكول 030411
2 1 648 1 650 1 650 تهيئة أقسام القلب و التوليد أ و ب و تجديد: مستشفي شارل نيكول 030511  

مصاعد أقسام الجراحة أ و ب
300 300 300 تهيئة وتوسعة قسم الولدان بمستشفى شارل نيكول030611

100 100 100 تجديد المصعد لقسم أمراض القلب بمستشفى شارل نيكول030711
6 194 6 194 200 تهيئة وتجديد قاعة القثطرة لقسم أمراض القلب بمستشفى شارل نيكول030811

600 600 600 2قسط-مستشفى الرابطة تجديد التجهيزات الكهربائية035111
750 750 750 و تجديد المطبخ و المغسل" أ"تهيئة قسم الجراحة :مستشفى الرابطة035211
200 200 200 تهيئات مختلفة بمستشفى الرابطة بتونس035311

220 200 420 420 بمستشفى الرابطة" ب"توسعة و تهيئة قسم الجراحة 035411
500 500 500 تهيئة و توسيع بعض األقسام:مستشفى األمراض الصدرية بأريانة040012
350 350 350  إتمام جناح اإلقامة لقسم أمراض القلب بمستشفى األمراض الصدرية040112

بأريانة
1 499 1 499 500 طاقة شمسية و قنوات.غاز طبيعي-أقساط فنية: مستشفى سهلول سوسة 055051
7 813 1 819 1 811 820 بنال و صفر-تعويض األقسام اإلستشفائية: مستشفى الرازي060014

1 000 200 200 600 800 1 400 بناء قسم جديد للعيادات الخارجية بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة065812
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29 726 755 755 معهد األعصاب بتونس بناء قسم للعيادات الخارجية و صيدلية070011
5 145 150 150 الحماية من الحرائق: معهد األعصاب بتونس070111

150 150 150 070211
200 200 200 تهيئة وتوسعة المخابر بالمعهد الوطني لألعصاب070311
800 800 800 تجديد المصاعد و التجهيزات الفنية:مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس 075061
350 350 350  إحداث عيادة خارجية ومخابر للتحاليل الوراثية بمستشفى الهادي شاكر075261

بصفاقس
150 150 150  توسعة أقسام أمراض الكلى واألمراض السارية بمستشفى الهادي شاكر075361

بصفاقس
300 700 300 700 1 000 900أنظر الفقرة (تجديد التجهيزات الفنية للمركب الصحي بجبل الوسط 080022 )
300 300 300 تجديد التجهيزات الفنية بالمركب الصحي بجبل الوسط090022

650 650 650 تجديد التجهيزات  الفنية: معهد صالح عزيز  100011
35 265 32 268 300 توسيع اإلدارة و تهيئة األقسام: معهد صالح عزيز ألمراض السرطان 100111
500 500 500 تهيئة و توسيع بعض األقسام:مستشفى األمراض الصدرية بأريانة115012

870 870 870 القسط الثاني-تهيئة قسم أمراض األنف و الحلق : مستشفى شارل نيكول130011
1 350 1 350 1 350  تهيئة أقسام الجراحة أ و ب و قسمي القلب و العيون بمستشفى شارل130211

نيكول
150 150 150 تهيئة قسم األشعة بمستشفى شارل نيكول130611

30 40 70 70 أشغال تهيئة للتحكم في استهالك الطاقة بمستشفى شارل نيكول130711
1 100 1 100 1 100 تجديد شبكة الكهرباء: مستشفى الرابطة 135011

750 750 750 و تجديد المطبخ و المغسل" أ"تهيئة قسم الجراحة :مستشفى الرابطة135111
200 200 200 تجديد التجهيزات الفنية و تهيئات مختلفة بمستشفى الرابطة135511
600 600 600 تجديد قنوات تصريف المياه و: مستشفى فرحات حشاد سوسة  140051  

التجهيزات الفنية
250 250 250 تهيئة وتأهيل قسم اإلنعاش لما بعد الجراحة بمستشفى سهلول بسوسة140151

1 335 1 335 1 335 تجديد شبكة السوائل و اإلستعجالي و التشريح و: مستشفى المنستير150052  
األمراض النفسية

1 185 1 185 1 185 تجديد أقسام المجاري البولية و الجراحة:مستشفى المنستير150152
150 150 150 بناء القسط الثاني للصيدلية بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير150252
100 100 100 تجديد مصاعد مستشفى الحبيب ثامر160011

41 100 50 9 200 200 مشروع اإلقتصاد في الطاقة المائية بمستشفى الرازي بمنوبة160314
30 270 300 300 تهيئات مختلفة بمستشفى عبدالرحمان مامي بأريانة160412
930 300 700 1 500 70 43 400 3 057 3 500 بناء قسم إستعجالي جديد بمستشفى شارل نيكول160511
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160 200 100 460 460  إتمام أشغال التكييف والتجهيزات الطبية الثابتة بقسم أمراض العيون160611

بمستشفى الرابطة
642 58 700 700  توسعة العيادات الخارجية وإحداث وحدة إستشفاء نهاري بالمعهد الوطني160711

لألعصاب
200 550 750 750 تهيئات مختلفة ببعض األقسام اإلستشفائية بمستشفى سهلول بسوسة160851

400 100 200 400 300 800 1 100 بناء عيادات خارجية بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس160911
73 100 100 300 27 600 600  تركيز شبكات الحماية من الحرائق وتنجديد الشبكة الكهربائية بمستشفى161014

الرازي بمنوبة
100 50 150 300 600 600 تجديد التجهيزات الطبية الثابتة(بمستشفى الرابطة " أ"تأهيل قسم الجراحة 161111  

(وأنسنة فضاءات اإلقامة
38 50 50 12 150 150  إحداث مركز وطني لتقصي ومتابعة األمراض اإلستقالبية بمستشفى161211

الرابطة
25 100 100 100 25 1 349 350 إحداث وحدة لتأهيل المرضى بقسم طب األطفال بمستشفى الرابطة161311
88 100 150 400 62 800 800 بناء عيادات خارجية بمستشفى سهلول بسوسة161451

100 100 100 دراسات(بناء قسم األمراض الباطنية بمستشفى شارل نيكول بتونس 161511 )
730 150 400 320 280 1 160 160 1 600 إحداث قسم جراحة المجاري البولية بمستشفى الحبيب ثامر بتونس161611
72 100 100 720 58 250 800 1 050 تجديد شبكة التكييف بقاعات العمليات بالمعهد الوطني لألعصاب161711
270 100 250 115 65 800 800 بناء العيادات الخارجية بمعهد القصاب بقصر سعيد161814

315 135 450 450  إتمام بناء قسم أمراض القلب و الشرايين بمستشفى عبد الرحمان مامي161912
بأريانة

100 100 100 300 300  تهيئة و توسعة قسم مغلق األمراض النفسية بمستشفى فرحات حشاد162051
بسوسة

100 100 100 200 500 500 بمستشفى فطومة بورقيبة بالمستير" أ"تهيئة قسم أمراض القلب 162152
920 200 300 1 080 900 1 600 2 500  بناء قسم الجراحة العامة للقطب االستعجالي بمستشفى المنجي سليم162211

بالمرسى
69 100 100 200 31 1 499 500 بناء مركز لتصفية الدم بمستشفى سهلول بسوسة162351
100 100 100 إتمام بناء قسم العالج باألشعة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة162451

100 100 100 بنقلوات(تهيئة محالت اإلقامة بالمركب الصحي بجبل الوسط 162522 )
50 100 100 250 250 ربط المركب الصحي بجبل الوسط بشبكة الغاز الطبيعي162622
630 200 200 170 400 800 1 200 تهيئة وتوسيع قسم أمراض الدم بمستشفى عزيزة عثمانة162711
100 100 100 300 300  استكمال مشروع بناء قسم أمراض الدم بمستشفى فرحات حشاد بسوسة162851

(جناح العزل)
400 200 300 100 1 000 1 000  تجديد شبكة التكييف المركزي ألجنحة العمليات الجراحية وأقسام اإلنعاش162951

بمستشفى سهلول
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200 100 300 300 تهيئة وتوسيع الصيدلية بمعهد القصاب163014
50 50 50 150 150 صيانة الهيكلة الخرسانية بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس163161
100 100 100 150 150 300 450  بمستشفى شارنيكول16تهيئة وتهذيب البناية 163211
50 100 100 250 250 توسعة قسم اإلنعاش بالمستشفى الجامعي بالمهدية163353
50 100 100 100 350 350 توسعة العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بالمهدية163453
50 100 100 250 250 ربط المستشفى الجامعي الهادي شاكر بشبكة الغاز الطبيعي163561
750 100 200 200 450 800 1 250 إحداث قسم العيادات الخارجية بمعهد الهادي الرايس ألمراض العيون163611
400 100 200 200 900 900 بناء قسم األمراض الباطنية بمستشفى شارل نيكول بتونس163711
800 100 400 200 1 500 1 500  تهيئة وتوسعة قسمي الجراحة العامة والتخدير واإلنعاش بمستشفى الحبيب163811

2ق(ثامر  )
400 100 200 700 700 بناء قسم الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس163961
200 100 200 500 500  بناء قسم ألمراض أعصاب األطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر164061

بصفاقس
600 200 400 1 200 1 200 بناء المخابر وبنك الدم بالمستشفى الجامعي عزيزة عثمانة164111
600 100 300 1 000 1 000 تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى الجامعي بالرابطة164211
200 100 200 500 500 إحداث قسم إنعاش الوليد والطفل بمستشفى المنجي سليم بالمرسى164311
400 100 100 300 300 600 إحداث قسم الطب النفسي لألطفال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى164411
300 100 300 700 700 إحداث قسم ألمراض الكلى بمستشفى المنجي سليم بالمرسى164511
100 100 100 300 300 تهيئة قسم جراحة األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب164611
50 50 100 200 200  إتمام بناء محالت إليواء المعجل الخطي بالمستشفى الجامعي فرحات164751

حشاد بسوسة
50 50 100 200 200  إتمام بناء قسم التخدير واإلنعاش بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد164851

بسوسة
700 300 400 1 400 1 400 2قسط (بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة 164951 )
100 100 100 300 300  إتمام أشغال تهيئة قسم الحروق البليغة وقسم أمراض األعصاب165051

بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة
150 100 100 350 350 إحداث وحدة لزرع األعضاء بمستشفى سهلول بسوسة165151
200 100 200 500 500 تهيئة قسم جراحة العظام لدى الكهول بمعهد محمد القصاب بقصر السعيد165214
600 100 300 1 000 1 000 بناء قسم ألمراض الدم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير165352
200 100 200 500 500  - تهيئة قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير165452

وحدة العمليات - 2قسط 
300 100 200 600 600  تجديد تجهيزات التهوئة والتكييف  لقسمي امراض األعصاب والعيون165552

 بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة
150 100 100 350 350 2بناء الصيدلية بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة قسط 165612
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300 100 150 550 550  تهيئة وتأهيل جناح أمراض القلب والشرايين بمستشفى عبد الرحمان مامي165712

بأريانة
600 100 100 500 300 800 بناء قسم استعجالي بمستشفى عبدالرحمان مامي بأريانة165912
150 50 100 100 200 300 2ق-تهيئة قسم أمراض األعصاب بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير166052

3 050 300 250 2 500 1 100 3 600 توسعة مركز االصابات والحروق البليغة ببن عروس166113
1 000 100 250 1 350 1 350 مخابر البكترولوجيا والبيوكيمياء والمناعة-تهيئة وتوسعة مستشفى الرابطة166211  

واالنعاش
250 100 150 500 500 توسعة مخابر التحاليل الجرثومية بمستشفى شارل نيكول166311
200 100 100 400 400 تجديد الشبكات الفنية بمعهد الهادي الرايس ألمراض العيون166411
400 100 200 700 700 بناء قسم استعجالي بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس166511
100 100 100 300 300 تهيئة وتوسعة مخابر التحاليل الطبية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى166611
700 100 300 1 100 1 100 تهيئة وتوسعة المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس166761
350 100 150 600 600 احداث وحدة لتصفية الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس166861
900 200 200 1 300 1 300 تهيئة وتوسعة معهد محمد القصاب بقصر السعيد166914
200 100 100 400 400 بناء مخبر حفظ الصحة بمستشفى سهلول بسوسة167051

2 500 200 300 3 000 3 000 2تأهيل مستشفى فرحات حشاد بسوسة قسط 167151
600 200 200 1 000 1 000 تهيئة الشبكات الفنية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة167251

1 900 200 400 2 500 2 500  تعويض وتعزيز التجهيزات الطبية الثابتة والشبكات الفنية بمستشفى167351
سهلول بسوسة

50 50 100 100 دراسات) البناءات(البرنامج الوطني للنهوض بزرع األعضاء 00300ج
170 50 220 220 تجديد شبكة التكييف المركزي بقسم جراحة العظام بمستشفى شارل نيكول00411ج

2 300 200 2 500 2 500 تجديد الشبكات الفنية بمستشفى شارل نيكول00511ج
150 50 200 200 بمستشفى شارل نيكول" ب"تهيئة المصالح العامة وتوسعة قسم التوليد 00711ج
450 50 500 500 بمستشفى الحبيب ثامر" أ"تهيئة قسم الجراحة 01211ج
100 50 150 150 بناء فضاءات لألرشيف بمستشفى الحبيب ثامر01311ج
50 50 100 100 تجديد بيت األموات بمستشفى الرابطة01511ج
100 50 150 150  تهيئة فضاء إليواء األرشيف بالمعهد الوطني المنجي بن حميدة ألمراض02411ج

األعصاب
320 100 420 420 إعادة تأهيل منظومة الحماية من بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس02511ج
500 100 600 600 بناء الجناح االداري لقسم الجراحة بمستشفى المنجي سليم بالمرسى02911ج
150 50 200 200 تهيئة وتوسعة قسم الطب النووي بمعهد صالح عزيز03411ج
450 50 500 500  صيانة وتهذيب الفضاءات وتجديد غشاء األسطح والشبكات الفنية04011ج

بمستشفى عزيزة عثمانة
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150 50 200 200  تهيئة الفضاءات القديمة لقسم جراحة العظام اليواء أقسام جديدة بمستشفى04111ج

عزيزة عثمانة دراسة
200 50 250 250 تجديد الغشاء الواقي لألسطح بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة04812ج
150 50 200 200  تجديد تجهيزات التكييف ومعالجة الهواء بقسم الجراحة الصدرية بمستشفى04912ج

عبدالرحمان مامي
350 50 400 400 تهيئة وتوسعة قسم أمراض األعصاب بمستشفى الرازي بمنوبة05514ج
250 50 300 300 تهيئة وتوسعة مخبر التحاليل الطبية بمستشفى الرازي بمنوبة05614ج
350 50 400 400  تجديد شبكتي الكهرباء والحماية من الحرائق بمستشفى الرازي بمنوبة05714ج

2قسط 
450 50 500 500  توسعة قسم الطب النووي لتركيز آلة مزدوج بالبوزيترون ومقطعي06751ج

بمستشفى سهلول سوسة
200 50 250 250  تهيئة فضاء إقامة أطباء االستمرار لتركيز آلة سكانار بمستشفى سهلول06851ج

سوسة
300 50 350 350 بناء مقر إقامة أطباء االستمرار بمستشفى سهلول سوسة06951ج
450 50 500 500 تجديد المولدات الكهربائية للنجدة بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير07652ج

274 55040 6508 32011 4968 16518 2904 65014 91017 27518 89632 29016 0674587جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749
200 200 200  تجهيز قسم العيادات الخارجية ألمراض النساء و التوليد بمستشفى شارل140311

نيكول
300 300 300  تجهيز تهيئة أقسام أمراض السكري و الطب الباطني و التوليد بمستشفى140451

فرحات حشاد بسوسة
300 100 100 500 500 بمستشفى األطفال بتونس) أقسام ب و ج(تجهيز وحدة لطب الولدان 140511
450 50 500 500  تجهيز تهيئة أقسام الجراحة أ و ب و جراحة العظام بمستشفى األطفال140611

بتونس
200 100 100 400 400 تجهيز قسم الجلطة الدماغية بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس140761

550 550 550 تجهيز قسم جراحة القلب و الشرايين لألطفال بمستشفى سهلول بسوسة140851
350 350 350 تجهيز تهيئة مخبر أمراض الدم بمستشفى الرابطة140911
300 300 300 تجهيز تهيئة قسم جراحة العظام بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير141052

80 70 150 150 تجهيز تهيئة قسم األمراض الجلدية بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير141152
300 300 300 تجهيز وحدة العناية المركزة بقسم القلب بمستشفى فرحات حشاد بسوسة141251
150 150 150  تجهيز جناح اإلقامة لقسم جراحة الصدر و القلب بمستشفى عبد الرحمان141312

مامي بأريانة
50 50 500 600 600 دعم تجهيزات قسم طب الولدان بمركز طب الرضيع بتونس141411



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

314 نظـام أمـد

06749
600 600 600 تدعيم الطبق الفني لمعهد باستور141511

1 200 200 200 150 1 450 1 600 المشروع النموذجي لتعليب األدوية بالمستشفى الجامعي الحبيب ثامر141611
400 100 150 650 650  تجهيز مخابر الطفيليات والمناعة والدم والسموميات بمستشفى فرحات141751

حشاد سوسة
400 200 150 750 750  تجهيز مخبري المناعة وتشريح الخاليا المرضية بمستشفى الحبيب141861

بورقيبة صفاقس
700 300 600 400 1 200 1 600 تجهيز قسم األشعة بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس142061
250 50 100 400 400 تجهيز مخابر البيوكيمياء وأمراض الدم بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس142161
150 100 150 400 400 تجهيز العيادات الخارجية بمستشفى سهلول بسوسة142251
50 50 50 150 150 تجهيز تهيئة قسم األمراض النفسية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة142351
50 50 50 150 150 تجهيز قسم األمراض المعدية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة142451
150 50 150 350 350 تجهيز قسم األمراض الوراثية والخلقية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى142511
100 100 150 350 350 تجهيز قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة142611
150 50 150 350 350  تجهيز توسعة قسم العيادات الخارجية واحداث مستشفى نهاري بمعهد142711

األعصاب
100 50 150 300 300  تجهيز توسعة قسم العيادات الخارجية وإحداث مستشفى نهاري بمعهد142814

القصاب
50 50 100 200 200  تجهيز توسعة قسم طب األطفال ووحدة تأهيل المرضى بمستشفى األطفال142911

بتونس
200 100 300 600 600 لألطفال" البشير حمزة "تجهيز وحدة طب الولدان بقسم االنعاش بمستشفى 143011  

بتونس
50 150 200 200 تجهيز وحدة طب الولدان بقسم التوليد بمستشفى عزيزة عثمانة143111

150 50 150 350 350 بمستشفى الرابطة" أ"تجهيز تأهيل قسم الجراحة 143211
50 50 50 150 150 تجهيز مركز وطني لألمراض اإلستقالبية بمستشفى الرابطة143311
100 100 200 400 400 تجهيز قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى عبدالرحمان مامي بأريانة143512
250 50 200 500 500 تجهيز قسم العيادات الخارجية بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس143611
350 100 150 600 600 تجهيز وتجديد قسمي ابن الجزار وعمران بمستشفى الرازي143714

1 800 300 200 1 100 1 200 2 300 تجهيز قسمي التخدير واالنعاش بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير143852
400 400 200 1 000 1 000 تجهيز قسم االنعاش الطبي بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير143952
450 100 100 300 350 650 تجهيز قسم األمراض الصدرية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى144011
150 100 100 350 350  تجهيز المطبخ وبيت الغسيل والصيدلية بمركز التوليد وطب الولدان144152

بالمنستير
1 300 400 300 2 000 2 000 تجهيز قسم االستعجالي الجديد بمستشفى شارل نيكول144311
200 200 100 500 500 تجهيز تهيئات مختلفة ببعض األقسام االستشفائية بمستشفى سهلول بسوسة144451



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

315 نظـام أمـد

06749
100 100 100 300 300 تجهيز قسم أمراض القلب بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير144552
200 100 100 400 400 تجهيز توسعة قسم أمراض الدم بمستشفى عزيزة عثمانة144611
350 150 300 800 800 تجهيز قسم التخدير واإلنعاش بمستشفى فرحات حشاد144751
200 100 100 400 400 تجهيز توسعة قسم االنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي بالمهدية144853
100 50 50 200 200 تجهيز توسعة العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بالمهدية144953
150 100 50 300 300 تجهيز قسم العيادات الخارجية بمعهد الهادي الرايس ألمراض العيون145011
150 100 50 300 300 تجهيز قسم األمراض الباطنية بمستشفى شارل نيكول145111
200 100 100 400 400 تجهيز قسم التخدير واالنعاش بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس145261
100 50 50 200 200  تجهيز قسم أمراض أعصاب األطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر145361

بصفاقس
300 50 50 400 400 تجهيز تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى الجامعي بالرابطة145411
400 50 50 500 500 تجهيز قسم انعاش الوليد والطفل بمستشفى المنجي سليم بالمرسى145511
50 50 50 150 150 تجهيز قسم الطب النفسي لألطفال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى145611
300 50 50 400 400 تجهيز قسم ألمراض الكلى بمستشفى المنجي سليم بالمرسى145711
400 50 50 500 500 تجهيز تهيئة قسم جراحة األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب145811
300 50 50 400 400  تجهيز تهيئة قسم الحروق البليغة وقسم أمراض األعصاب بالمستشفى145951

الجامعي سهلول سوسة
200 50 50 300 300 تجهيز قسم طب األسنان بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة146051
300 50 50 400 400  تجهيز تهيئة قسم جراحة العظام للكهول بمعهد محمد القصاب بقصر146114

السعيد
200 50 50 300 300  - تجهيز تهيئة قسم جراحة العظام بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير146252

2قسط 
50 50 50 150 150 تجهيز الصيدلية بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة146312
200 50 100 350 350 تجهيز قسم أمراض الدم وجناح العزل بمستشفى فرحات حشاد بسوسة146451
600 100 700 700 تجهيز قسم جراحة العظام بمستشفى المنجي سليم بالمرسى00111ج
700 100 800 800 تجهيز قسم جراحة المجاري البولية بمستشفى الحبيب ثامر بتونس00211ج
900 100 1 000 1 000  تجهيز توسعة قسمي الجراحة والتخدير بمستشفى الحبيب ثامر بتونس00311ج

2قسط 
500 100 600 600 تجهيز المخابر وبنك الدم بمستشفى العزيزة عثمانة00411ج
150 50 200 200 تجهيز قسم االستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة00612ج
250 50 300 300 تجهيز قسم استعجالي بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس00711ج
150 50 200 200 تجهيز توسعة مخابر التحاليل الجرثومية بمستشفى شارل نيكول00811ج
150 50 200 200 تجهيز تهيئة مخبر حفظ الصحة بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة00951ج
450 50 500 500 2تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي سهلول سوسة قسط 01151ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

316 نظـام أمـد

06749
150 50 200 200  تجهيز قسم ألمراض األعصاب بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة01352ج

بالمنستير
150 50 200 200 تجهيز قسم الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس01461ج

2 700 300 3 000 3 000 تجديد وتدعيم التجهيزات بمستشفى شارل نيكول01511ج
1 800 200 2 000 2 000 تجديد وتدعيم التجهيزات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس01661ج
900 100 1 000 1 000 تجديد وتدعيم التجهيزات بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس01761ج

030 40024 0506 3206 7001503 15012 45013 3507 8006 0674939جملــة الفصـل

1 304 95064 70014 64017 49611 31518 9904 80026 36030 62526 89638 09016 127جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المراكز المختصة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06745
450 400 400 500 500 1 250 1 750  إحداث وحدة للبيولوجيا للبحث والنهوض بميادين التلقيح واألدوية160111

البيوجنيسة بمعهد باستور
250500500400400450 7501 067451جملــة الفصـل

تجهيز الهياكل الصحية 06749
50 100 100 250 250 تجهيز توسعة قسم األمل بالمركب الصحي بجبل الوسط141922

50 50 100 100 تجهيز محالت اإلقامة بالمركب الصحي بجبل الوسط143422
450 150 200 800 800  تجهيز وحدة البيولوجيا للبحث والنهوض بميادين التلقيح واألدوية144211

البيوجنيسة بمعهد باستور
150350800350300500 067491جملــة الفصـل

2 300500750700950 2503501 9001 2جملــة البرنامج الفرعي

3 254 65065 45015 14018 49612 31518 9904 10026 71032 87526 89639 99016 129جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

317 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

صيانة و تهذيب الهياكل الصحية 06748
1 000 1 000 1 000 2009برنامج (صيانة وتهذيب الهياكل الصحية 200300 )

6 1 494 7 1 493 1 500 2010برنامج (عمليات التهيئة والتهذيب 200400 )
1 224 504 2 272 9 1 683 2 308 4 000 2011عمليات التهيئة والتهذيب برنامج 200500
1 327 173 627 873 1 500 2012عمليات التهيئة والتهذيب برنامج 200600

1 000 500 1 500 1 500 2013عمليات التهيئة والتهذيب برنامج 200700
557 0002 7666775001 5006434 5561 8012 5004 067489جملــة الفصـل

صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 06750
1 580 1 580 1 580 2007برنامج-صيانة التجهيزات الثقيلة  160000 -

1 000 1 000 1 000 2009صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج 170100
1 000 1 000 1 000 2010برنامج - صيانة التجهيزات الثقيلة  170200

77 623 300 1 000 1 000 2011برنامج - صيانة التجهيزات الثقيلة 170300 -
422 500 78 1 000 1 000 2012صيانة التجهيزات الثقيلة 170400

1 000 500 500 2 000 2 000 2013صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج 170500
1 600 400 2 000 2 000 2014صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج 00100ج

679 0009004 3007011 5802 0001 0002 0002 0001 5803 067509جملــة الفصـل

2 236 9007 5001 3781 0661 2237 0002 5002 5563 8013 0807 19جملــة البرنامج الفرعي

9 236 9007 5001 3781 0661 2237 0002 5002 5563 8013 0807 19جملــة البرنامج

149 07016 89630 26635 60028 9906 53825 56213 51819 95017 55072 490 47 676 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

المؤسسات اإلستشفائية: الصحة 

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

318

_232 الباب:

850 850 850 دراسات عامة 09600
1 732 1 732 1 732 تجهيزات إدارية 09604
2 833 2 833 2 833 برامج إعالمية 09605
15 621 1 275 15 085 1 811 16 896 بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 09745
14 291 14 291 14 291 بناء و توسيع و تهيئة الهياكل  الصحية الجهوية 09746
4 392 4 392 4 392 بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية 09747
40 180 40 180 40 180 تجهيز الهياكل الصحية 09749

81 17479 3631 27579 899 1 811 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

2

2014
نظـام أمـد

المؤسسات اإلستشفائية: الصحة _23 الباب:

319

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المؤسسات العمومیة للصحة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية 09745
385385تهيئة قسم اإلستعجالي- مستشفىالحبيب بورقيبة بصفاقس 007061 385
700700بناء وحدة اإلستعجالي-  مستشفى فرحات حشاد بسوسة 007251 700
000 00014 14بناء مركز اإلستعجالي و جبر و تقويم األعضاء بتونس008411 14 000
275536 8111 1بنال و صفر-تعويض األقسام اإلستشفائية: مستشفى الرازي060014 1 811

621 27515 0851 81115 097451جملــة الفصـل 16 896

1 621 27515 0851 81115 1جملــة البرنامج الفرعي 16 896
3 621 27515 0851 81115 1جملــة البرنامج 16 896

621 27515 1الجملة  العامة 15 085 1 811 16 896



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

اإلدارة المركزية: الصحة 

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

320

_231 الباب:

125التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810

125ديوان المياه المعدنية

125الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

اإلدارة المركزية: الصحة 

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

321نظـام أمـد

_231 الباب:

3 البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة البرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

2 المراكز المختصة البرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
125ديوان المياه المعدنية

020100125 دراسات و بحوث

07810125جملــة الفصـل
125 2 جملــة البرنامج الفرعي

125 3 جملــة البرنامج
125الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

اإلدارة المركزية: الصحة 

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م
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590 1اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي07806 1 590 1 590

705705705الديوان الوطني لإلسرة و العمران البشري

200200200مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية

 الوكالة الوطنية للرقابة الصحية و البيئية
للمنتوجات

757575

610610610الهيئة الوطنية لإلعتماد في المجال الصحي

285 1التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 1 615 1 615

285 6151 6151 1ديوان المياه المعدنية

875 2052 2053 3الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

اإلدارة المركزية: الصحة 

323نظـام أمـد

_231 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

1 الرعایة الصحیة األساسیة البرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

2 الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشريالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي07806
705الديوان الوطني لإلسرة و العمران البشري 705 705

000100150 150 150 إقتناء معدات وتجهيزات طبية

000200320 320 320 تهيئة وتجهيز المراكز الجهوية

0005005 5 5 تجهيز المطبعة

00060080 80 80 المخطط المديري لإلعالمية

00150070 70 70 بحوث ودراسات

00200080 80 80 بناء و تهيئة فضاءات الشباب بالجهات

07806705705جملــة الفصـل 705
705705705 2 جملــة البرنامج الفرعي

705705705 1 جملــة البرنامج

3 البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة البرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

2 المراكز المختصة البرنامج الفرعي

اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي07806
75الوكالة الوطنية للرقابة الصحية و البيئية للمنتوجات 75 75

02060075 75 75 دراسات

078067575جملــة الفصـل 75
التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810

285 1ديوان المياه المعدنية 1 615 1 615

020000825 825 825 تنمية قطاع المياه المعدنية

020100350 680 680 دراسات و بحوث

02020060 60 60 إقتناء تجهيزات و معدات



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.خ.ق.مج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

324 نظـام أمـد

07810

02030050 50 50 إقتناء تجهيزات إعالمية

285 6151 078101جملــة الفصـل 1 615
1 6901 6901 360 2 جملــة البرنامج الفرعي

1 6901 6901 360 3 جملــة البرنامج

9 القیادة و المساندة البرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

1 مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي07806
200مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية 200 200

01000060 60 60 تجهيزات إعالمية

01010060 60 60 إقتناء وسائل النقل

01030080 80 80 مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية: التكوين 

07806200200جملــة الفصـل 200
200200200 1 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

2 اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة البرنامج الفرعي

اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي07806
610الهيئة الوطنية لإلعتماد في المجال الصحي 610 610

30200280ج 280 280 انتاج أدوات االعتماد ومعايير الجودة والسالمة العالجية

30300180ج 180 180 بحوث ودراسات

3040080ج 80 80 معدات وبرامج اعالمية

3050070ج 70 70  وضع االطار التنظيمي واالجرائي للهيئة الوطنية لالعتماد في
المجال الصحي

07806610610جملــة الفصـل 610
610610610 2 جملــة البرنامج الفرعي

810810810 9 جملــة البرنامج
875 2052 2053 3الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

اإلدارة المركزية: الصحة 

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

325
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774 2اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي07806 1 590 1 450 1 060 10 082 2 374 1 590 1 850 1 060 10 082 440 16 956

449 2الديوان الوطني لإلسرة و العمران البشري 705 900 600 7 393 2 049 705 1 300 600 7 393 440 12 047
240مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية 200 200 160 1 395 240 200 200 160 1 395 2 195

85الوكالة الوطنية للرقابة الصحية و البيئية للمنتوجات 75 350 300 1 294 85 75 350 300 1 294 2 104
610الهيئة الوطنية لإلعتماد في المجال الصحي 610 610

605التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 1 410 2 975 1 490 5 618 2 1 615 3 100 1 490 5 891 12 098

605ديوان المياه المعدنية 1 410 2 975 1 490 5 618 2 1 615 3 100 1 490 5 891 12 098
350التدخل في ميدان البحث07815 350 350

350تشجيعات مباشرة 350 350
29 4044402 5504 9503 2052 37616 0502 5504 4253 0003 379 16 323 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

نظـام أمـد

اإلدارة المركزية: الصحة 

326
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إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الرعایة الصحیة األساسیة  1البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشري 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي07806
339 2الديوان الوطني لإلسرة و العمران البشري 705 900 600 7 313 1 939 705 1 300 600 7 313 440 11 857

إقتناء معدات وتجهيزات طبية 0001002 4901 4401301001506701 440130100150670
تهيئة وتجهيز المراكز الجهوية 0002003 3681 3731208003207551 3731204003201 155

إقتناء وسائل نقل 0003002 1701 1962402404941 196240240494
تجهيز المطبعة 000500159139155139155

المخطط المديري لإلعالمية 0006001 6151 4355050801 435505080
المشروع القطاعي للصحة: تجهيز المركز الدولي للتكوين  000900502405050

إقتناء وسائل النقل في نطاق المشروع القطاعي للصحة 001000502005050
تجهيز اإلدارة الجهوية 001300150150150

القيام بمسح وطني حول الوضعية الصحية للسكان و األسر 001400140140140
بحوث ودراسات 001500430290507020290507020

إقتناء مصحة متنقلة 001600120120120
بناء طابق إليواء المركز السمعي البصري 001700100100100



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

327 نظـام أمـد

07806

بناء و تهيئة فضاءات الشباب بالجهات 002000725550455080550455080
تجهيز مركز إنتاج المدعمات السمعية البصرية 0021005545104510

بتهيئة وتهذيب المخازن المركزية 002200404040
تهيئة وتهذيب ورشة صيانة وإصالح السيارات 002300454545
تهيئة و تهذيب مخزن المواد الواقية من الحمل 002400252525

الديوان الوطني لألسرة و العمران(المخطط المديري لإلعالمية  
(البشري

002500303030

الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري(البحوث و الدراسات  ) 002600808080
الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري(تهيئات مختلفة  ) 002700151515

339 3136009007052 9397 3007051 3136001 8574407 11جملــة الفصـل 07806

11 8574407 3136001 3007051 9397 3136009007052 339 2 جملــة البرنامج الفرعي

11 8574407 3136001 3007051 9397 3136009007052 339 1 جملــة البرنامج

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  3البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

المراكز المختصة  2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي07806
52الوكالة الوطنية للرقابة الصحية و البيئية للمنتوجات 75 350 300 1 107 52 75 350 300 1 107 1 884

تجهيزات إعالمية 02000022317515331751533
إقتناء وسائل نقل 020100235146254519146254519



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

328 نظـام أمـد

07806

إقتناء تجهيزات ومعدات 0203002952702527025
دراسات 0206005552401001407524010014075

انجاز مخطاطات الرقابة 021000156923727923727
عملبات التحسيس 02120026511570801157080
برامج إعالمية 02140059291020291020

السالمة المعلوماتية 021700763083830838
تدعيم القدرات المخبرية 0218002010101010

1073003507552 10730035075521 8841 1جملــة الفصـل 07806

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
605ديوان المياه المعدنية 1 410 2 975 1 490 5 618 2 1 615 3 100 1 490 5 891 12 098

تنمية قطاع المياه المعدنية 0200003 3151 2906006008251 290600600825
دراسات و بحوث 0201003 5852 1103604356801 840360310475600

إقتناء تجهيزات و معدات 02020085253220060605322006060
إقتناء تجهيزات إعالمية 0203002831733030501703030503

إقتناء سيارات 0204002401905019050
منحة استثمار للباعثين في ميدان المحطات اإلستشفائية المعدنية 0210003 8231 5963001 92521 5963001 9252
410605 9751 4902 6181 61525 1001 4903 8911 0985 12جملــة الفصـل 07810

13 9826 9981 7903 4501 690546 7251 7903 3251 485657 2 جملــة البرنامج الفرعي

13 9826 9981 7903 4501 690546 7251 7903 3251 485657 3 جملــة البرنامج

القیادة و المساندة  9البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

329 نظـام أمـد

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي07806
240مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية 200 200 160 1 395 240 200 200 160 1 395 2 195

تجهيزات إعالمية 010000703546506047546506047
إقتناء وسائل النقل 010100517171407060176171407060176

مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية: التكوين  010300365218508017218508017
دراسات 01040012090309030

مشروع نظام متابعة عن بعد للنظام اإلعالمي: تجهيزات إتصاالت  010600606060
مشروع سالمة النظام اإلعالمي 010800230230230

تجهيزات و برامج إعالمية لفائدة مشروع تعصير و إعادة الشبكة 010900505050
دراسة مطابقة  مواصفات الجودة 011000202020

دراسات و تحيين أدلة اإلجراءات اإلدارية والتقنية 011100101010
مشروع تخزين األدوية عن بعد وتجديد موزع البريد اإللكتروني 011200120120120
395160200200240 3951602002002401 1951 2جملــة الفصـل 07806

2 1951 3951602002002401 395160200200240 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

330 نظـام أمـد

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة  2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي07806
610الهيئة الوطنية لإلعتماد في المجال الصحي 610 610

انتاج أدوات االعتماد ومعايير الجودة والسالمة العالجية 30200280280280ج
بحوث ودراسات 30300180180180ج

معدات وبرامج اعالمية 30400808080ج
 وضع االطار التنظيمي واالجرائي للهيئة الوطنية لالعتماد في

المجال الصحي
30500707070ج

610610610جملــة الفصـل 07806

610610610 2 جملــة البرنامج الفرعي

2 8051 3951602008102401 395160200810240 9 جملــة البرنامج
28 6444402 5504 9503 2052 23315 4332 5504 4253 0003 236 15 706 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

اإلدارة المركزية: الصحة 

20142014

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

331
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440اإلستثمار في الميدان  اإلجتماعي 440 440 09806

440الديوان الوطني لإلسرة و العمران البشري 440 440

440440 440 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

نظـام أمـد

اإلدارة المركزية: الصحة 

332
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إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

الرعایة الصحیة األساسیة  1البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد المصروفة فيالمسندة فيم.خ.ق.م

الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشري 2البرنامج الفرعي
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مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

333

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

تونس 113 2003 2003503 2003 200350

000300 0003 0003 0003 3بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية06745 300
بناء مركز وطني لمعالجة األمراض السرطانية بإقليم تونس دراسات 001300ج 3 000 3 000 300 3 000 3 000

20020020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 50
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

اريانة 12500500100500500100

30030030030050بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 50
00450ج تدعيم أقسام التصوير الطبي والتحاليل والصيدلية بمستشفى محمود الماطري أريانة 300 300 50 300 300

20020020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 50
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

بن عروس 133003008030030080

10010010010030بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 30
2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 100 100 30 100 100

20020020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 50



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

334

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

منوبة 141 5501 5501801 5501 550180

350130 3501 3501 3501 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 130
2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 600 600 30 600 600

بناء مركز وسيط بوادي الليل 007100ج 750 750 100 750 750
20020020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 50

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

نابل 212 2502 2504802 2502 250480

950400 9501 9501 9501 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 400
تهيئة وحدة االنعاش لمرضى القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري ن 007100ج 300 300 100 300 300
تهيئة فضاءات بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري نا 008100ج 400 400 100 400 400

تهيئة وحدة بنك الدم بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل 01150ج 350 350 50 350 350
تهيئة فضاءات إقامة أطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل 01250ج 100 100 50 100 100

2بناء قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم قسط  085100ج 800 800 100 800 800



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

335

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

10010010010030بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 30
2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 100 100 30 100 100

20020020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 50
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

زغوان 222 4702 4704302 4702 470430

920250 9201 9201 9201 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 250
2بناء قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي منزل تميم قسط  014100ج 800 800 100 800 800
2توسعة قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان قسط  022100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000

تهيئة المستشفى الجهوي بزغوان اليواء قسم االنعاش الطبي وتوسعة قسم االستعجال 02350ج 120 120 50 120 120
15015015015030بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 30

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 150 150 30 150 150
200200200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200
20020020020050تجهيز الهياكل الصحية06749 50

تجهيز مقر االدارة والعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان 00850ج 200 200 50 200 200



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

336

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

بنزرت 232 9002 9004802 9002 900480

250150 2501 2501 2501 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 150
2تجديد الشبكات الفنية لمركز التوليد ببنزرت قسط  019100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000

بناء فضاء لتركيز وحدة تصوير بالرنين المغناطيسي بمستشفى الحبيب بوقطفة 02050ج 250 250 50 250 250
850850850850180بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 180

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 250 250 30 250 250
إحداث أرشيف مركزي بالمستشفى المحلي برأس الجبل 01350ج 150 150 50 150 150

تهيئة وتوسعة المركز الصحي ببازينة 069100ج 450 450 100 450 450
20020020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 50

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
600600600600100تجهيز الهياكل الصحية06749 100

تجهيز تهيئة المستشفى الجهوي ببنزرت 009100ج 600 600 100 600 600

باجة 312 8002 8003802 8002 800380

600250 6001 6001 6001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 250



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

337

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

025100ج دراسات3بناء المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط  500 500 100 500 500
تهيئة وصيانة المستشفى الجهوي بباجة 026100ج 700 700 100 700 700

بناء وحدة لتأهيل المعاقين بباجة 02850ج 400 400 50 400 400
90090090090030بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 30

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 900 900 30 900 900
300300300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

جندوبة 322 1002 1005802 1002 100580

250400 2501 2501 2501 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 400
تجديد التجهيزات الكهربائية بالمستشفى الجهوي بجندوبة 029100ج 400 400 100 400 400

بناء مبيت ألطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي بجندوبة دراسات 03150ج 50 50 50 50 50
تهيئة مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بجندوبة 032100ج 200 200 100 200 200

إحداث وحدة للقسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 034100ج 500 500 100 500 500
تجديد شبكة الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة دراسات 08350ج 100 100 50 100 100

55055055055080بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 80



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

338

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 450 450 30 450 450
بناء مطبخ وبيت غسيل ومغازة بالمستشفى المحلي ببوسالم دراسات 02150ج 100 100 50 100 100

300300300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

الكاف 332 3102 3105302 3102 310530

300300 3001 3001 3001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 300
تهيئة وتهذيب األقسام االستشفائية بالمستشفى الجهوي بالكاف دراسات 03650ج 150 150 50 150 150

احداث مجمع للصحة األساسية ومخبر جهوي ووحدة لتأهيل المعوقين بالكاف دراس 03750ج 150 150 50 150 150
بناء مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بالكاف 038100ج 300 300 100 300 300

بناء مستشفى جهوي بالدهماني من والية الكاف دراسات 081100ج 700 700 100 700 700
710710710710130بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 130

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 150 150 30 150 150
إحداث طبق فني بالمستشفى المحلي بالسرس 02550ج 500 500 50 500 500

بناء مقر االدارة ومخازن بالمستشفى المحلي بالقصور دراسات 02650ج 60 60 50 60 60
300300300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

339

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

سليانة 341 2001 2002501 2001 200250

700700700700100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 100
بناء مستشفى جهوي بمكثر من والية سليانة دراسات 039100ج 700 700 100 700 700

30030030030050بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 50
تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالروحية 02750ج 300 300 50 300 300

200200200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200

القيروان 412 6502 6505302 6502 650530

150250 1501 1501 1501 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 250
بناء مستشفى جهوي بحفوز من والية القيروان دراسات 04150ج 700 700 50 700 700

تهيئة قسم الطب النفسي بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان 042100ج 250 250 100 250 250
تهيئة فضاءات لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي ابن ال 043100ج 200 200 100 200 200

200180 2001 2001 2001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 180



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

340

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 150 150 30 150 150
بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالعال 02850ج 400 400 50 400 400

بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالوسالتية 02950ج 500 500 50 500 500
تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بنصر اهللا 03150ج 150 150 50 150 150

300300300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

القصرين 423 2003 2004503 2003 200450

400200 4001 4001 4001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 200
045100ج دراسات1بناء مستشفى جهوي بسبيبة من والية القصرين قسط  700 700 100 700 700
بناء مستشفى جهوي بتالة من والية القصرين دراسات 046100ج 700 700 100 700 700

500150 5001 5001 5001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 150
2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00150ج 1 100 1 100 50 1 100 1 100

بناء مخزن لألدوية بالمستشفى المحلي بماجل بلعباس 03350ج 100 100 50 100 100
تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بفوسانة 03550ج 300 300 50 300 300

300300300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

341

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

سيدي بوزيد 434 1904 1906004 1904 190600

900300 9001 9001 9001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 300
بناء مستشفى جهوي بجلمة من والية سيدي بوزيد دراسات 048100ج 700 700 100 700 700
بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بسيدي بوزيد 049100ج 600 600 100 600 600

تدعيم التجهيزات الكهربائية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 051100ج 600 600 100 600 600
490490490490100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 100

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 300 300 30 300 300
تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بمنزل بوزيان دراسات 03820ج 50 50 20 50 50

بناء العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالمكناسي دراسات 03930ج 80 80 30 80 80
تهيئة وتوسعة العيادات الخارجية واالدارة وبناء صيدلية بمستشفى بئر الحفي دراسا 04120ج 60 60 20 60 60

300300300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

500100 5001 5001 5001 1تجهيز الهياكل الصحية06749 100
تجهيز أقسام أمراض القلب والعيون والعظام بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 010100ج 1 500 1 500 100 1 500 1 500



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

342

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

سوسة 511 3001 3002001 3001 300200

100150 1001 1001 1001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 150
إحداث مركز وسيط بحي الرياص بسوسة 042100ج 800 800 100 800 800

توسعة المستشفى المحلي بسيدي بوعلي بإضافة قسم استعجالي 04350ج 300 300 50 300 300
20020020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 50

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

المنستير 52900900250900900250

500500500500100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 100
054100ج دراسات2تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقصر هالل قسط  500 500 100 500 500

20020020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 50
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

200200200200100تجهيز الهياكل الصحية06749 100
3تجهيز مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستير قسط  011100ج 200 200 100 200 200

المهدية 531 3501 3503801 3501 350380



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

343

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

700700700700200بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 200
تعويض المستشفى المحلي بالجم وتطويره إلى مستشفى جهوي دراسات 055200ج 700 700 200 700 700

45045045045080بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 80
2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 150 150 30 150 150

توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بأوالد الشامخ 04750ج 300 300 50 300 300
200200200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200

صفاقس 611 4001 4002801 4001 400280

250250250250100بناءات إدارية06603 100
بناء مقر االدارة الجهوية للصحة بصفاقس دراسات 010100ج 250 250 100 250 250

65065065065080بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 80
2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 450 450 30 450 450
توسعة المستشفى المحلي بالصخيرة دراسات 04850ج 200 200 50 200 200

500500500500100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 500 500 100 500 500



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

344

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

قفصة 711 4001 4002801 4001 400280

700700700700100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 100
تجديد الشبكة الكهربائية والحماية من الحرائق بالمستشفى الجهوي بالمتلوي 060100ج 700 700 100 700 700

40040040040080بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 80
2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 250 250 30 250 250
بناء بيت لألموات بالمستشفى المحلي بالمظيلة 05050ج 150 150 50 150 150

300300300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

توزر 72360360170360360170

10010010010050بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 50
تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر دراسات 06150ج 100 100 50 100 100

6060606020بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 20
تهيئة توسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحزوة دراسات 05120ج 60 60 20 60 60

200200200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

345

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200

قبلي 731 9001 9003801 9001 900380

300300300300100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 100
إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي دراسات 064100ج 300 300 100 300 300

300130 3001 3001 3001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 130
2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 800 800 30 800 800

05550ج دراسات3تجديد المستشفى المحلي بسوق األحد قبلي قسط  200 200 50 200 200
بناء رواق للربط بين المصالح الطبية والفنية بالمستشفى المحلي بدوز 05650ج 300 300 50 300 300

200200200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200

10010010010050تجهيز الهياكل الصحية06749 50
تجهيز مخبر لحفظ الصحة بقبلي 01350ج 100 100 50 100 100

قابس 811 7301 7303801 7301 730380

680680680680200بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 200



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

346

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

تهيئة وتوسعة قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس دراسات 06650ج 80 80 50 80 80
بناء مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بقابس 067100ج 300 300 100 300 300

تطوير المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي دراسات 08450ج 300 300 50 300 300
75075075075080بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 80

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 400 400 30 400 400
تعويض المستشفى المحلي بمطماطة دراسات 06250ج 350 350 50 350 350

300300300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

مدنين 823 1603 1609003 1603 160900

260700 2602 2602 2602 2بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 700
تهيئة وتوسعة قسم العمليات بالمستشفى الجهوي بمدنين دراسات 068100ج 300 300 100 300 300

تهيئة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بمدنين 069100ج 600 600 100 600 600
تهيئة فضاءات اليواء آلة تصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بمدنين 070100ج 200 200 100 200 200

تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بمدنين 071100ج 150 150 100 150 150
تجديد شبكة السوائل الطبية بالمستشفى الجهوي بمدنين 072100ج 160 160 100 160 160



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

347

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

توسعة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة 073100ج 450 450 100 450 450
توسعة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي ببن قردان 07550ج 300 300 50 300 300

بناء جناح إيواء لقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجرجيس دراسات 07650ج 100 100 50 100 100
300300300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300
600600600600100تجهيز الهياكل الصحية06749 100

تجهيز مركز اقليمي لنقل الدم بمدنين 01450ج 300 300 50 300 300
تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بجربة 01550ج 300 300 50 300 300

تطاوين 831 3501 3503501 3501 350350

250250250250100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 100
07750ج دراسات2بناء العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين قسط  100 100 50 100 100

بناء المخبر الجهوي للصحة والمركز الجهوي للطب المدرسي ووحدة تأهيل المعوق 07850ج 150 150 50 150 150
600600600600100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747 100

إحداث مركز مراقبة صحية بمعبر الذهيبة 067100ج 600 600 100 600 600
200200200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 100



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

348

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200
30030030030050تجهيز الهياكل الصحية06749 50

تجهيز تهيئة قسم االنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوين 01650ج 300 300 50 300 300

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 983 0003 0001 40035 10035 1003 75038 10038 1005 150

600600600600150بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746 150
00250ج وحدات لتصفية الدم بكل من منزل بوزيان والنفيضة والقطار وطبربة وتون5بناء  300 300 50 300 300

اعتمادات الدراسات 053100ج 300 300 100 300 300
000400 0003 0004003 0003 3بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

0395400 وحدات لتصفية الدم بمستشفى حي التضامن والدهماني وسجنان والسيج5إحداث  3 000 3 000 400 3 000 3 000
300 3001 3005 3005 3005 0005 1صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748 300

2013برنامج - عمليات التهيئة والتهذيب  02071 000 1 000
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  000 0014ج 4 000 4 000 4 000

تحسين ظروف إقامة األطباء واألعوان بالمؤسسات االستشفائية 002200ج 1 000 1 000 200 1 000 1 000
تصفية مشاريع قديمة 003100ج 300 300 100 300 300

300 2003 20029 20029 20029 29تجهيز الهياكل الصحية06749 3 300



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

349

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

005150ج آالت للتصوير بالرنين المغناطيسي3اقتناء  6 000 6 000 150 6 000 6 000
2014تجهيز األقسام االستعجالية برنامج  074100ج 500 500 100 500 500

2014تجهيز هياكل نقل الدم برنامج  07550ج 200 200 50 200 200
2014تجهيز المستشفيات برنامج  000 0761ج 14 000 14 000 1 000 14 000 14 000

2014تجهيز المستشفيات المحلية برنامج  000 0782ج 8 500 8 500 2 000 8 500 8 500

140 57014 57084 74084 57012 57081 40081 0001 0003 3الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

350

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارة المركزیة: الصحة 

تونس 113 2003 2003503 2003 200350

000300 0003 0003003 0003 3بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجامعية06745

بناء مركز وطني لمعالجة األمراض السرطانية بإقليم تونس دراسات 001300ج 3 000 3 000 300 3 000 3 000
2002005020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

اريانة 12500500100500500100

3003005030030050بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

00450ج تدعيم أقسام التصوير الطبي والتحاليل والصيدلية بمستشفى محمود الماطري أريانة 300 300 50 300 300
2002005020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

بن عروس 133003008030030080

1001003010010030بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 100 100 30 100 100



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

351

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارة المركزیة: الصحة 

2002005020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

منوبة 141 5501 5501801 5501 550180

350130 3501 3501301 3501 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 600 600 30 600 600

بناء مركز وسيط بوادي الليل 007100ج 750 750 100 750 750
2002005020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

نابل 212 2502 2504802 2502 250480

950400 9501 9504001 9501 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

تهيئة وحدة االنعاش لمرضى القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري ن 007100ج 300 300 100 300 300

تهيئة فضاءات بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري نا 008100ج 400 400 100 400 400

تهيئة وحدة بنك الدم بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل 01150ج 350 350 50 350 350
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تهيئة فضاءات إقامة أطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل 01250ج 100 100 50 100 100

2بناء قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم قسط  085100ج 800 800 100 800 800
1001003010010030بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 100 100 30 100 100
2002005020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

زغوان 222 4702 4704302 4702 470430

920250 9201 9202501 9201 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

2بناء قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي منزل تميم قسط  014100ج 800 800 100 800 800

2توسعة قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان قسط  022100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000

تهيئة المستشفى الجهوي بزغوان اليواء قسم االنعاش الطبي وتوسعة قسم االستعجال 02350ج 120 120 50 120 120
1501503015015030بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 150 150 30 150 150
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200200100200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200
2002005020020050تجهيز الهياكل الصحية06749

تجهيز مقر االدارة والعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بزغوان 00850ج 200 200 50 200 200

بنزرت 232 9002 9004802 9002 900480

250150 2501 2501501 2501 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

2تجديد الشبكات الفنية لمركز التوليد ببنزرت قسط  019100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000

بناء فضاء لتركيز وحدة تصوير بالرنين المغناطيسي بمستشفى الحبيب بوقطفة 02050ج 250 250 50 250 250
850850180850850180بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 250 250 30 250 250

إحداث أرشيف مركزي بالمستشفى المحلي برأس الجبل 01350ج 150 150 50 150 150

تهيئة وتوسعة المركز الصحي ببازينة 069100ج 450 450 100 450 450
2002005020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748
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2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
600600100600600100تجهيز الهياكل الصحية06749

تجهيز تهيئة المستشفى الجهوي ببنزرت 009100ج 600 600 100 600 600

باجة 312 8002 8003802 8002 800380

600250 6001 6002501 6001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

025100ج دراسات3بناء المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط  500 500 100 500 500

تهيئة وصيانة المستشفى الجهوي بباجة 026100ج 700 700 100 700 700

بناء وحدة لتأهيل المعاقين بباجة 02850ج 400 400 50 400 400
9009003090090030بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 900 900 30 900 900
300300100300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

جندوبة 322 1002 1005802 1002 100580
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250400 2501 2504001 2501 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

تجديد التجهيزات الكهربائية بالمستشفى الجهوي بجندوبة 029100ج 400 400 100 400 400

بناء مبيت ألطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي بجندوبة دراسات 03150ج 50 50 50 50 50

تهيئة مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بجندوبة 032100ج 200 200 100 200 200

إحداث وحدة للقسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 034100ج 500 500 100 500 500

تجديد شبكة الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة دراسات 08350ج 100 100 50 100 100
5505508055055080بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 450 450 30 450 450

بناء مطبخ وبيت غسيل ومغازة بالمستشفى المحلي ببوسالم دراسات 02150ج 100 100 50 100 100
300300100300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

الكاف 332 3102 3105302 3102 310530

300300 3001 3003001 3001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746
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تهيئة وتهذيب األقسام االستشفائية بالمستشفى الجهوي بالكاف دراسات 03650ج 150 150 50 150 150

احداث مجمع للصحة األساسية ومخبر جهوي ووحدة لتأهيل المعوقين بالكاف دراس 03750ج 150 150 50 150 150

بناء مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بالكاف 038100ج 300 300 100 300 300

بناء مستشفى جهوي بالدهماني من والية الكاف دراسات 081100ج 700 700 100 700 700
710710130710710130بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 150 150 30 150 150

إحداث طبق فني بالمستشفى المحلي بالسرس 02550ج 500 500 50 500 500

بناء مقر االدارة ومخازن بالمستشفى المحلي بالقصور دراسات 02650ج 60 60 50 60 60
300300100300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

سليانة 341 2001 2002501 2001 200250

700700100700700100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

بناء مستشفى جهوي بمكثر من والية سليانة دراسات 039100ج 700 700 100 700 700
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3003005030030050بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

تهيئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالروحية 02750ج 300 300 50 300 300
200200100200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200

القيروان 412 6502 6505302 6502 650530

150250 1501 1502501 1501 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

بناء مستشفى جهوي بحفوز من والية القيروان دراسات 04150ج 700 700 50 700 700

تهيئة قسم الطب النفسي بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان 042100ج 250 250 100 250 250

تهيئة فضاءات لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي ابن ال 043100ج 200 200 100 200 200
200180 2001 2001801 2001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 150 150 30 150 150

بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالعال 02850ج 400 400 50 400 400

بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالوسالتية 02950ج 500 500 50 500 500
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تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بنصر اهللا 03150ج 150 150 50 150 150
300300100300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

القصرين 423 2003 2004503 2003 200450

400200 4001 4002001 4001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

045100ج دراسات1بناء مستشفى جهوي بسبيبة من والية القصرين قسط  700 700 100 700 700

بناء مستشفى جهوي بتالة من والية القصرين دراسات 046100ج 700 700 100 700 700
500150 5001 5001501 5001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00150ج 1 100 1 100 50 1 100 1 100

بناء مخزن لألدوية بالمستشفى المحلي بماجل بلعباس 03350ج 100 100 50 100 100

تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بفوسانة 03550ج 300 300 50 300 300
300300100300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300
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سيدي بوزيد 434 1904 1906004 1904 190600

900300 9001 9003001 9001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

بناء مستشفى جهوي بجلمة من والية سيدي بوزيد دراسات 048100ج 700 700 100 700 700

بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بسيدي بوزيد 049100ج 600 600 100 600 600

تدعيم التجهيزات الكهربائية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 051100ج 600 600 100 600 600
490490100490490100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 300 300 30 300 300

تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بمنزل بوزيان دراسات 03820ج 50 50 20 50 50

بناء العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالمكناسي دراسات 03930ج 80 80 30 80 80

تهيئة وتوسعة العيادات الخارجية واالدارة وبناء صيدلية بمستشفى بئر الحفي دراسا 04120ج 60 60 20 60 60
300300100300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300
500100 5001 5001001 5001 1تجهيز الهياكل الصحية06749
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تجهيز أقسام أمراض القلب والعيون والعظام بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 010100ج 1 500 1 500 100 1 500 1 500

سوسة 511 3001 3002001 3001 300200

100150 1001 1001501 1001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

إحداث مركز وسيط بحي الرياص بسوسة 042100ج 800 800 100 800 800

توسعة المستشفى المحلي بسيدي بوعلي بإضافة قسم استعجالي 04350ج 300 300 50 300 300
2002005020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

المنستير 52900900250900900250

500500100500500100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

054100ج دراسات2تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقصر هالل قسط  500 500 100 500 500
2002005020020050صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
200200100200200100تجهيز الهياكل الصحية06749
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3تجهيز مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستير قسط  011100ج 200 200 100 200 200

المهدية 531 3501 3503801 3501 350380

700700200700700200بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

تعويض المستشفى المحلي بالجم وتطويره إلى مستشفى جهوي دراسات 055200ج 700 700 200 700 700
4504508045045080بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 150 150 30 150 150

توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بأوالد الشامخ 04750ج 300 300 50 300 300
200200100200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200

صفاقس 611 4001 4002801 4001 400280

250250100250250100بناءات إدارية06603

بناء مقر االدارة الجهوية للصحة بصفاقس دراسات 010100ج 250 250 100 250 250
6506508065065080بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

362

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارة المركزیة: الصحة 

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 450 450 30 450 450

توسعة المستشفى المحلي بالصخيرة دراسات 04850ج 200 200 50 200 200
500500100500500100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 500 500 100 500 500

قفصة 711 4001 4002801 4001 400280

700700100700700100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

تجديد الشبكة الكهربائية والحماية من الحرائق بالمستشفى الجهوي بالمتلوي 060100ج 700 700 100 700 700
4004008040040080بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 250 250 30 250 250

بناء بيت لألموات بالمستشفى المحلي بالمظيلة 05050ج 150 150 50 150 150
300300100300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

توزر 72360360170360360170



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

363

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارة المركزیة: الصحة 

1001005010010050بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر دراسات 06150ج 100 100 50 100 100
606020606020بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

تهيئة توسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحزوة دراسات 05120ج 60 60 20 60 60
200200100200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200

قبلي 731 9001 9003801 9001 900380

300300100300300100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي دراسات 064100ج 300 300 100 300 300
300130 3001 3001301 3001 1بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 800 800 30 800 800

05550ج دراسات3تجديد المستشفى المحلي بسوق األحد قبلي قسط  200 200 50 200 200

بناء رواق للربط بين المصالح الطبية والفنية بالمستشفى المحلي بدوز 05650ج 300 300 50 300 300



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

364

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارة المركزیة: الصحة 

200200100200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200
1001005010010050تجهيز الهياكل الصحية06749

تجهيز مخبر لحفظ الصحة بقبلي 01350ج 100 100 50 100 100

قابس 811 7301 7303801 7301 730380

680680200680680200بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

تهيئة وتوسعة قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس دراسات 06650ج 80 80 50 80 80

بناء مقر لتركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بقابس 067100ج 300 300 100 300 300

تطوير المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي دراسات 08450ج 300 300 50 300 300
7507508075075080بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

2014بناء وتهيئة مراكز الصحة األساسية برنامج  00130ج 400 400 30 400 400

تعويض المستشفى المحلي بمطماطة دراسات 06250ج 350 350 50 350 350
300300100300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

365

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارة المركزیة: الصحة 

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

مدنين 823 1603 1609003 1603 160900

260700 2602 2607002 2602 2بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

تهيئة وتوسعة قسم العمليات بالمستشفى الجهوي بمدنين دراسات 068100ج 300 300 100 300 300

تهيئة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بمدنين 069100ج 600 600 100 600 600

تهيئة فضاءات اليواء آلة تصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بمدنين 070100ج 200 200 100 200 200

تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بمدنين 071100ج 150 150 100 150 150

تجديد شبكة السوائل الطبية بالمستشفى الجهوي بمدنين 072100ج 160 160 100 160 160

توسعة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة 073100ج 450 450 100 450 450

توسعة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي ببن قردان 07550ج 300 300 50 300 300

بناء جناح إيواء لقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجرجيس دراسات 07650ج 100 100 50 100 100
300300100300300100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

366

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارة المركزیة: الصحة 

600600100600600100تجهيز الهياكل الصحية06749

تجهيز مركز اقليمي لنقل الدم بمدنين 01450ج 300 300 50 300 300

تجهيز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بجربة 01550ج 300 300 50 300 300

تطاوين 831 3501 3503501 3501 350350

250250100250250100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

07750ج دراسات2بناء العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين قسط  100 100 50 100 100

بناء المخبر الجهوي للصحة والمركز الجهوي للطب المدرسي ووحدة تأهيل المعوق 07850ج 150 150 50 150 150
600600100600600100بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

إحداث مركز مراقبة صحية بمعبر الذهيبة 067100ج 600 600 100 600 600
200200100200200100صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200
3003005030030050تجهيز الهياكل الصحية06749

تجهيز تهيئة قسم االنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوين 01650ج 300 300 50 300 300



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

367

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارة المركزیة: الصحة 

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 9838 10038 1005 15038 10038 1005 150

600600150600600150بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية الجهوية06746

00250ج وحدات لتصفية الدم بكل من منزل بوزيان والنفيضة والقطار وطبربة وتون5بناء  300 300 50 300 300

اعتمادات الدراسات 053100ج 300 300 100 300 300
000400 0003 0004003 0003 3بناء و توسيع و تهيئة الهياكل الصحية المحلية و األساسية06747

0395400 وحدات لتصفية الدم بمستشفى حي التضامن والدهماني وسجنان والسيج5إحداث  3 000 3 000 400 3 000 3 000
300 3001 3005 3005 3001 3005 5صيانة و تهذيب الهياكل الصحية06748

2013برنامج - عمليات التهيئة والتهذيب  02071 000 1 000
2014عمليات التهيئة والتهذيب برنامج  000 0014ج 4 000 4 000 4 000

تحسين ظروف إقامة األطباء واألعوان بالمؤسسات االستشفائية 002200ج 1 000 1 000 200 1 000 1 000

تصفية مشاريع قديمة 003100ج 300 300 100 300 300
300 2003 20029 30029 2003 20029 29تجهيز الهياكل الصحية06749

005150ج آالت للتصوير بالرنين المغناطيسي3اقتناء  6 000 6 000 150 6 000 6 000



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

368

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارة المركزیة: الصحة 

2014تجهيز األقسام االستعجالية برنامج  074100ج 500 500 100 500 500

2014تجهيز هياكل نقل الدم برنامج  07550ج 200 200 50 200 200

2014تجهيز المستشفيات برنامج  000 0761ج 14 000 14 000 1 000 14 000 14 000

2014تجهيز المستشفيات المحلية برنامج  000 0782ج 8 500 8 500 2 000 8 500 8 500

140 57014 57084 14084 57014 57084 84الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

369

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

جدول إجمالي حسب الواليات

تونس 113 2003 2003503 2003 200350

اريانة 12500500100500500100

بن عروس 133003008030030080

منوبة 141 5501 5501801 5501 550180

نابل 212 2502 2504802 2502 250480

زغوان 222 4702 4704302 4702 470430

بنزرت 232 9002 9004802 9002 900480

باجة 312 8002 8003802 8002 800380

جندوبة 322 1002 1005802 1002 100580

الكاف 332 3102 3105302 3102 310530

سليانة 341 2001 2002501 2001 200250

القيروان 412 6502 6505302 6502 650530

 دينار1000بحساب 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

370

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

جدول إجمالي حسب الواليات

القصرين 423 2003 2004503 2003 200450

سيدي بوزيد 434 1904 1906004 1904 190600

سوسة 511 3001 3002001 3001 300200

المنستير 52900900250900900250

المهدية 531 3501 3503801 3501 350380

صفاقس 611 4001 4002801 4001 400280

قفصة 711 4001 4002801 4001 400280

توزر 72360360170360360170

قبلي 731 9001 9003801 9001 900380

قابس 811 7301 7303801 7301 730380

مدنين 823 1603 1609003 1603 160900

تطاوين 831 3501 3503501 3501 350350

 دينار1000بحساب 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :23

371

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

جدول إجمالي حسب الواليات

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 983 0003 0001 40035 10035 1003 75038 10038 1005 150

140 57014 57084 74084 57012 57081 40081 0001 0003 3الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

231

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

372

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

200350 2003 3تونس 113 2003 200350
500500100اریانة 12500500100

30030080بن عروس 1330030080
550180 5501 1منوبة 141 5501 550180
250480 2502 2نابل 212 2502 250480

470430 4702 2زغوان 222 4702 470430
900480 9002 2بنزرت 232 9002 900480
800380 8002 2باجة 312 8002 800380
100580 1002 2جندوبة 322 1002 100580
310530 3102 2الكاف 332 3102 310530
200250 2001 1سلیانة 341 2001 200250
650530 6502 2القیروان 412 6502 650530
200450 2003 3القصرین 423 2003 200450

190600 1904 4سیدي بوزید 434 1904 190600



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

231

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

373

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارة المركزیة: الصحة 

300200 3001 1سوسة 511 3001 300200
900900250المنستیر 52900900250
350380 3501 1المھدیة 531 3501 350380
400280 4001 1صفاقس 611 4001 400280
400280 4001 1قفصة 711 4001 400280
360360170توزر 72360360170
900380 9001 1قبلي 731 9001 900380
730380 7301 1قابس 811 7301 730380
160900 1603 3مدنین 823 1603 160900
350350 3501 1تطاوین 831 3501 350350

مشاریع و برامج جھویة
غیر موزعة

38 10038 1005 150 9838 10038 1005 150

140 57014 57084 14084 57014 57084 84الجمـــلة : 



374 
 

  
  وزارة الصحة 

  
  تقدم المشاریع و البرامج المتواصلة:  4201 نفقات التنمیة لسنة

  
 والمؤسسات اإلستشفائیة اإلدارة المركزیة - 1

  

بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2012 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2013 

المتوقعة إلى غایة  تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2014

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

  مستشفى أریانة 
  تھیئة وبناء مخبر و صیدلیة

 

صیدلیة ومخابر في مختلف 
االختصاصات بما یستجیب 
إلحداث مركز لعالج األمراض 

 السرطانیة

  
  برالمخا

 الصیدلیة

 
40% 
0% 

  
  المخابر
 الصیدلیة

  
100%  
40% 

  
  المخابر
 الصیدلیة

  
100% 
100% 

اعادة التقییم بعنوان تم 
2011 

  
  .تم إعادة طلب العروض

  أریانة مستشفى 
  توسعة

 

  سریرا 62قاعات عملیات و  2
 جراحة عامة و طب باطني(  

 ) وعیادات خارجیة وتعقیم مركزي

 
30% 

  
100% 

 
100%  

 

  فى المرسىمستش
 بناء قطب استعجالي 

  سریرا  46قاعات عملیات و  6
 ) جراحة العظام و إنعاش ( 

 40%  100%  100%  

  بناء مركز لألمراض السرطانیة
  بأریانة

  %100  %95  %60  سریرا 52

  
  مستشفى منزل بورقیبة

  توسعة
 

  
  سریرا 70

  
 

60% 
 

 

100% 

 

100% 

 

  مستشفى بن عروس  
  توسعة

  
طب األطفال و ( یرا سر 112

 و طبتوسعة قسم التولید و إنعاش 
  باطني

  )و تصفیة الدم 

 

20 ℅ 

 

100% 

 

100% 

 

تھیئة و توسیع قسم الولدان 
  .بمستشفى شارل نیكول

  3وحدة عنایة مركزة مستوى  
  )أسرة 4(  2ومستوى ) أسرة 4(  

 

-- 

 

-- 

 

100% 

شھد ھذا المشروع العدید 
من االشكالیات من خالل 

ض التونسي القر
 االیطالي



بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  ى غایةاإلنجازات المادیة إل
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و التخدیر " ب"تھیئة قسم الجراحة 
و اإلنعاش بمستشفى الحبیب 

  )01قسط(.ثامر

 8(توسعة قسم الجراحة العامة  
  ) أسرة

  )أسرة 7(التخدیر و اإلنعاش 
  )أسرة  8(أمراض المعدة 

 
-- 

 
70% 

 
100 ℅ 

تمت اعادة التقییم بعنوان 
2011 

المركز الوطني لزرع النخاع 
إحداث وحدة لزرع  :العظمي

النخاع العظمي لدى 
   )01قسط(.األطفال

وحدة لزرع النخاع العظمي لدى  
  ) سریرا 12(األطفال 

  صیدلیة و مخبر 

 

-- 

 

 -- 

 

40%  

بصدد اإلعداد لإلعالن 
 .عن طلب العروض

سریرا و قاعة عملیات ألقسام  60   المستشفى الجھوي بمجاز الباب
  شاإلستعجالي و  التولید  و اإلنعا

و الجراحة وأمراض القلب و  
العیون والمعدة و الحنجرة و 

األنف و الصدریة و األطفال و 
  قسم العیادات الخارجیة

 

-- 

 

90% 

 

100%  

 

 16(قسم ألمراض العیون    المستشفى الجھوي بسیدي بوزید
  )سریرا

  و قاعة عملیات  
  )سریرا 20(قسم جراحة العظام 

  و قاعة عملیات 

 

-- 

 

65% 

 

100%  

التقییم بعنوان  إعادةت تم
بصدد إعادة تصور . 2011

 .جدید للمشروع

تھیئة : المستشفى الجھوي بقابس
  وصیانة المستشفى 

 
/  

 

 -- 

 

20% 

 

80%  

تحدید  إعادةوقع 
الحاجیات و البرنامج 

وترسیم قسط  الوظیفي
 .د .م 6وحید بكلفة 

 للتوزیع تونسیةتھیئة مقر الشركة ال
  سابقا

نیة للصحة إیواء المدرسة الوط
العمومیة و المخبر الوطني لحفظ 

  .الصحة

 
-- 

 
-- 

 
℅40  

المشروع و  إلغاءتم 
 .تعویضھ بمشروعین

صیانة شبكة الغازات والسوائل 
الطبیة وبناء أقسام إستشفائیة 

 واألمراض النفسیة  ألمراض القلب
  .بمستشفى القصرین

 20 -سریرا لقسم الطب النفسي 20
بنك  –سریرا لقسم أمراض القلب 

  الدم

 

30% 

 

90% 

 

100%  
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إحداث قسم لجراحة العظام 
  .بالمستشفى الجھوي بتوزر

أسرة  6قاعات عملیات وإنعاش و
  .راحةجلقسم ال

 40%  100%  100%    

تعویض قسم اإلستعجالي وتحویل 
األقسام اإلستشفائیة الجراحیة 

  .بالمستشفى الجھوي بباجة

 -قاعات عملیات - إستعجالي
) سریرا 50(حة قسم جرا -إنعاش

  ).سریرا 30(قسم جراحة عظام 

 

-- 

 

-- 

 

℅10  

تم فسخ العقد وتحدید 
تصور جدید للمشروع 
كما تم ترسیم مشروع 

بناء مستشفى جدید متعدد 
  .اإلختصاصات

بناء أقسام األمراض الصدریة 
والمعدة واألمعاء بالمستشفى 

  .الجھوي بقفصة

  
  .سریرا 16

 

-- 

 

 -- 

 

℅80  

د شھ. بصدد الدراسات
ھذا المشروع تعطیال 
بسبب تركیزه بطابق 

علوي لمشروع بصصد 
  .اإلنجاز

بناء مقر المساعدة الطبیة 
  .اإلستعجالیة بتونس

قاعة فحص ،قاعة استرخاء للحمیة 
  موقف سیارة اسعافمخزن،

 --  70%  100%    

بناء قسم للتخدیر واإلنعاش الطبي 
بمستشفى فطومة بورقیبة 

  .بالمنستیر

  سریرا   10:  قسم اإلنعاش 
  سریرا 10:   قسم التخدیر    

 

-- 

 

100% 

 

100%  

شھد المشروع اضافة 
قسط ثاني بعنوان میزانیة 

للمحافظة على  2011
وظیفیة المشروع بكل 

  مكوناتھ
 –علم الطفیلیات (مخابر  3بناء 

بالمستشفى ) الدم –علم المناعة 
  الجامعي فرحات حشاد بسوسة

اعة ق ةدارإمخابر  4:   1مخبر 
  فحص ، أرشیف ،أقسام مختلفة

  استقبال 
مخابر إدارة قاعة  4:   2مخبر 

فحص أرشیف أقیام مختلفة ، 
  استقبال 

مخابر إدارة قاعة  7:  3مخبر 
  فحص 

  أرشیف ، أقسام مختلفة ،استقبال    

 

-- 

 

20% 

 

100%  

تم فسخ العقد وإعادة 
بصدد . طلب العروض

إبرام العقد الثاني 
  .      للصفقة



بیان المشاریع و البرامج حسب 
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توسعة مخبر المناعة ومخبر 
تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى 
  .الجامعي الحبیب بورقیبة بصفاقس

  
مخابر إدارة قاعة  4 :مخبر مناعة 

ام مختلفة ، سفحص أرشیف أق
  استقبال

مخابر  4 : تشریح الخالیا مخبر  
قاعة فحص ، أرشیف ،أقسام  ةدارإ

  .مختلفة  استقبال 

 

-- 

 

35% 

 

100%  

  

قر اإلدارة وقسمي المخابر بناء م
والصیدلیة بالمركز الوطني لزرع 

  .النخاع العظمي

  
  مخابر وصیدلیة   - إدارة

 
-- 

 
70% 

 
100%  

  

إحداث قسم لإلنعاش الطبي 
بمستشفى محمد الطاھر المعموري 

  .بنابل

  
  سریرا 23

 
 -- 

 
10% 

 
50%  

  

بناء مركز جھوي للطب المدرسي 
  .والجامعي بصفاقس

األسنان ، وحدة  إدارة وحدة طب
  الصحة المدرسیة ،وحدة 

  أقسام عامة

 
-- 

 
70% 

 
100%  

  .بصدد إبرام الصفقة

بناء مخبرجھوي لحفظ الصحة 
  بقفصة

استقبال إدارة ، قاعات تعقیم وحدة 
  مخابر

 --  10%  100%    

بناء مخبر جھوي لحفظ الصحة 
  بالقیروان

استقبال ،إدارة ، قاعات تعقیم ، 
  وحدة مخابر 

  --  - - بصدد تسویة الوضعیة   100%  
  .العقاریة

بناء أقسام الجراحة وما بعد 
الجراحة واإلنعاش وقاعات 
العملیات بالمستشفى الجھوي 

  .بقصرھالل

 27قسم التولید وأمراض النساء 
  سریرا

  قسم األستعجالي
  سریرا  40: قسم الطب العام 

  سریرا 30: قسم الجراحة العامة 
  اسریر 20: قسم طب األطفال 

   

 

 -- 

 

40% 

 

100%  

  

بناء قسم المساعدة الطبیة 
اإلستعجالیة بجھة الشمال الغربي 

  .بجندوبة

استقبال ، قاعات فحص ، قاعة 
عالج قاعة جبر ،قاعة عملیات ، 

  مخابر 

 

-- 

 

80% 

 

100%  

شھدت المقاوالت المعنیة 
صعوبات مالیة حالت 

دون التقدم العادي 
  .لألشغال



بیان المشاریع و البرامج حسب 
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استقبال ،عیادات خارجیة ،طبق   یةإحداث مركز وسیط بالكبار
  فني 

  .بصدد اإلستالم الوقتي  100%  90%  -- 

بناء قسم ألمراض النساء والتولید 
  .وتھیئة المستشفى المحلي بقرمبالیة

قسم التولید ، قسم جراحة ،استقبال 
 4:،إدارة قسم أقامة المرضى 

  أسرة 

 
-- 

 
 -- 

 
80%  

  

عیادات خارجیة إدارة ،  بناء مستشفى محلي بقلعة سنان
استقبال،،قسم استعجالي ، قسم 
تولید ، قسم طب عام ،قسم أشعة 

  ة،مخابر صدیدی

 
-- 

 
10% 

 
100%  

إنتھت األشغال وتمت 
 .عملیة القبول الوقتي

تعویض المستشفى المحلي    ببن 
  عون

إدارة ،عیادات خارجیة 
استقبال،،قسم استعجالي ، قسم 
تولید ، قسم طب عام ،قسم أشعة 

  ةبر صدیدی،مخا

 
-- 

 
 -- 

 
50%  

  

بناء عیادات خارجیة وقسم 
إستعجالي ووحدة مخبر وأشعة 

  بالمستشفى المحلي بتاكلسة

عیادات الخارجیة وقسم 
استعجالي و وحدة مخبر و 

  اشعة

 
-- 

 
25% 

 
100%  

  

بناء قسم الجراحة العامة وطب 
النساء والتولید بالمستشفى المحلي 

  بالحامة

حة، جرا مقسم استعجالي، قس
   ة، إدارلاستقبا

 
30% 

 
80% 

 
100%  

تمت إعادة التقییم بعنوان 
2011  

بناء المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات 
  )2قسط(الصحة بسوسة

بصدد الفرز الفني  80%  10%     
  والمالي

تعویض قسمي إبن الجزار 
وعمران بمستشفى الرازي بمنوبة 

  )2قسط(

   
 

 
-- 

 
20% 

تم إعادة تقییم كلفة 
  2013سنة المشروع 

بناء المطبخ وبیت الغسیل 
والصیدلیة بمركز التولید وطب 

  الرضیع بالمنستیر

   
 

 
-- 

 
10% 

  بصدد تعیین المصممین

أقسام طب العیون واألنف  تجدید
واألذن والحنجرة بالمستشفى 

  الجھوي بمنزل بورقیبة

   
 

 
-- 

 
10% 

تم إعادة تقییم كلفة 
  2013المشروع سنة 
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عظام بالمستشفى بناء قسم لجراحة ال
  الجھوي بجندوبة

  بصدد الدراسات 40%  --     

بناء قسم إستعجالي بالمستشفى 
  الجھوي بالكاف

إجراء مناظرة بصدد  10%  --     
  وطنیة

تھیئة األقسام اإلستشفائیة وبناء 
جناح إقامة ألمراض المعدة 
  بالمستشفى الجھوي بسلیانة

   
 

 
-- 

 
10% 

تم إعادة تقییم كلفة 
  2013ع سنة المشرو

بناء قسم أمراض المعدة بالمستشفى 
  الجھوي بالقصرین

  بصدد الدراسات 10%  --     

بناء قسم المجاري البولیة 
  بالمستشفى الجھوي بالقصرین

عداد إلجراء بصدد اإل 10%  --     
  مناظرة وطنیة

تھیئة وتوسعة قسم الجراحة 
والعیادات الخارجیة بالمستشفى 

  الجھوي بقرقنة

   
 

 
-- 

 
60% 

  إبرام الصفقةبصدد 

بناء عیادات خارجیة بالمستشفى 
  الجھوي بالمتلوي

  بصدد الدراسات 100%  --     

توسعة قسم العملیات بالمستشفى 
  بتوزرالجھوي 

  بصدد الدراسات 60%  --     

بناء قسم إستعجالي بالمستشفى 
  الجھوي بسیدي بوزید

عداد إلجراء بصدد اإل 20%  --     
  مناظرة وطنیة

بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى 
  الجھوي بسلیانة

  بصدد تعیین المصممین 40%  --     

  بصدد اإلنجاز %50  --       صیانة المستشفى الجھوي بقابس
تھیئة وتوسعة قاعات العملیات 
  بالمستشفى الجھوي بالكاف

     --  30%   

تة تجدید التجھیزات الطبیة الثاب
  بالمستشفى الجھوي بقابس

     --  10%   

بناء مستشفى متعدد اإلختصاصات 
  بمدینة قفصة 

  بصدد تخصیص األرض --  --     
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صیانة وتھیئة وتھذیب المستشفى 
الجھوي بالمتلوي وتجدید الشبكات 

  الفنیة

   
 

 
-- 

 
-- 

  بصدد تحدید الحاجیات

بناء قسم التخدیر واإلنعاش 
  قصرینبالمستشفى الجھوي بال

عداد إلجراء بصدد اإل 10%  --     
  مناظرة وطنیة

إحداث مطبخ وبیت الغسیل وورشة 
  صیانة بالمستشفى الجھوي بطبرقة

  إبرام الصفقةبصدد  60%  --     

بناء قسم أمراض القلب والشرایین 
  بالمستشفى الجھوي بقبلي

بصدد الدراسات  50%  10%     
  التمھیدیة المفصلة

الي جدید بناء قسم إستعج
  بالمستشفى الجھوي بجربة

بصدد الدراسات  30%  --     
  الموجزة

صیانة وتجدید الشبكات الفنیة 
بالمستشفى الجھوي إبن الجزار 

  بالقیروان

   
 

 
-- 

 
20% 

بصدد الدراسات 
  الموجزة

بناء قسم ألمراض األطفال ووحدة 
لطب الولدان بالمستشفى الجھوي 

  بسیدي بوزید

   
 

 
-- 

 
30%  

اإلعداد إلجراء بصدد 
  مناظرة وطنیة

إستكمال بناء مستشفى متعدد 
اإلختصاصات بمدینة باجة 

  )دراسات(

   
 

 
-- 

 
-- 

  تحدید األرض تم

بناء قسم للتخدیر واإلنعاش 
  بالمستشفى الجھوي بالكاف

  بصدد الدراسات 10%  --     

تأھیل األقسام اإلستشفائیة 
والمصالح العامة بالمستشفى 

  الجھوي بالكاف

   
 

 
-- 

 
10% 

  الدراسات المفصلةبصدد 

بناء قسم التخدیر واإلنعاش 
  بالمستشفى الجھوي بسلیانة

  بصدد الدراسات 10%  --     

بناء مستشفى جھوي متعدد 
  )دراسات(اإلختصاصات بمنوبة 

  األرض بصدد تخصیص --  --     
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  بصدد إبرام الصفقة %60  --       بناء مركز وسیط بالمحمدیة
م إستعجالي ووحدة إیواء بناء قس

نھاري بالمستشفى المحلي بمنزل 
  بوزیان

   
 

 
-- 

 
60% 

  إبرام الصفقةبصدد 

بناء المستشفى المحلي بدقاش 
  )2قسط(

   

 

 

10% 

 

100% 

بصدد اإلعداد لملف 
یشھد . طلب العروض

المشروع مشاكل مع 
  .المواطنین

تجدید المستشفى المحلي بسوق 
  )2قسط(األحد 

دد اإلعداد لملف بص 25%  --     
  طلب العروض

  بصدد الدراسات المفصلة %100  %35       إحداث مركز لتصفیة الدم بدوز
بناء قسم أمراض النساء والتولید 

  بالمستشفى المحلي بالرقاب
  بصدد الدراسات المفصلة 10%  --     

والتولید بناء قسم طب النساء 
  بمستشفى مكثر

  بصدد تخصیص األرض --  --     

یئة وتوسعة المستشفى المحلي تھ
  بالسند

  بصدد الدراسات 10%  --     

تعویض مركز رعایة األم والطفل 
  بالفحص

  إبرام الصفقةبصدد  70%  --     

بناء قسم الجراحة ووحدة طب 
  الولدان بالمستشفى المحلي بتالة

تم إقتراح بناء مستشفى  --  --     
  جھوي جدید

ي تھیئة وتوسعة المستشفى المحل
  بالقصور

بصدد إعداد ملف طلب  30%  --     
  العروض

بناء مستشفى محلي بساقیة سیدي 
  یوسف

إجراء مناظرة بصدد  05%  --     
  وطنیة

إجراء مناظرة بصدد  %05  --       بناء مستشفى محلي بنبر
  وطنیة

إجراء مناظرة بصدد  --  --       تعویض المستشفى المحلي بتبرسق
  وطنیة
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إجراء مناظرة بصدد  %10  --       محلي جدید بنفطةبناء مستشفى 
  وطنیة

بناء مستشفى محلي بمعتمدیة 
  الصمار

إجراء مناظرة بصدد  10%  --     
  وطنیة

إستكمال تطویر المستشفى المحلي 
بجمال إلى مستشفى جھوي صنف 

  "ب"

   
 

 
-- 

 
20% 

  الدراسات المفصلةبصدد 

تحویل المركز الصحي بجومین 
  حليإلى مستشفى م

  مشكل عقاري 10%  --     

  بصدد الدراسات %10  --       إحداث مركز وسیط بالرجیش
بناء مركز وسیط بمنطقة جعفر 

  برواد
تعطل بسبب إجراءات  10%  --     

  تخصیص األرض
إعادة بناء مجمع الصحة األساسیة 

  بتطاوین
بصدد إجراء مناظرة  10%  --     

  وطنیة
 تحویل مركز الصحة األساسیة

بالحنشة إلى مستشفى محلي 
  )2قسط(

   
 

 
-- 

 
20% 

  المفصلة بصدد الدراسات

إحداث قسم طب األطفال 
  بالمستشفى المحلي بتاجروین

بصدد الدراسات  --  --     
  الموجزة

تأھیل وتدعیم المستشفى المحلي 
  بأوالد حفوز

  بصدد طلب العروض 10%  --     

بصدد البحث عن قطعة  - -  --       تعویض المستشفى المحلي بسبیبة
  .أرض

تھیئة وتوسعة قسم أمراض الدم 
  بمستشفى عزیزة عثمانة

بصدد إعداد ملف طلب  30%  --     
  العروض

تجدید شبكة التكییف المركزي 
ألجنحة العملیات الجراحیة وأقسام 
  اإلنعاش بمستشفى سھلول بسوسة

   
 

 
-- 

 
40% 

  فرز العروضبصدد 
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یة إحداث قسم العیادات الخارج
بمعھد الھادي الرایس ألمراض 

  العیون بتونس

   
 

 
-- 

 
20% 

في مرحلة طلب 
  العروض

تھیئة وتوسعة قسمي الجراحة 
العامة والتخدیر واإلنعاش 

  )2قسط(بمستشفى الحبیب ثامر 

   
 

 
70% 

 
100% 

  اإلنجازبصدد 

بناء المخابر وبنك الدم بالمستشفى 
  الجامعي عزیزة عثمانة

اءات تعیین بصدد إجر 20%  --     
  المصممین

إحداث قسم ألمراض الكلى 
  بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى

  بصدد تعیین المصممین 10%  --     

بناء قسم العیادات الخارجیة 
بالمستشفى الجامعي سھلول بسوسة 

  )2قسط(

   
 

 
-- 

 
80% 

في مرحلة طلب 
  العروض

بناء قسم ألمراض الدم بالمستشفى 
  المنستیرالجامعي فطومة بورقیبة ب

 بصدد الدراسات 20%  --     
  الموجزة

بناء مركز األمراض السرطانیة 
بمستشفى عبدالرحمان مامي 

یحوي قسم الطب النووي  بأریانة
  )2قسط(

   

 

 

 

 

-- 

بصدد إعداد الملف 
المرجعي للمناظرة 

  الوطنیة

تجدید الشبكات الكھربائیة والحمایة 
من الحرائق بالمركب الصحي 

  بجبل الوسط

   
 

 
 

 
 -- 

  بصدد الدراسات

إعادة بناء قسم إبن النفیس 
بمستشفى عبدالرحمان مامي 

  بأریانة

   
 

 
 

 
 -- 

بصدد إعداد الملف 
المرجعي للمناظرة 

  الوطنیة
بناء قسم إستعجالي جدید 

بالمستشفى الجامعي الطاھر صفر 
  بالمھدیة

   
 

 
 

 
 -- 

تم تحدید البرنامج 
  الوظیفي المنقح
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العظمي لدى بناء قسم زرع النخاع 
األطفال بالمركز الوطني لزرع 

  )2قسط(النخاع العظمي 

   
 

 
 

 
 -- 

بصدد إعداد ملف طلب 
  العروض

تھیئة مصحة طب وجراحة األسنان 
  )2قسط(بالمنستیر 

بصدد الدراسات  --        
  الموجزة

توسعة المستشفى الجھوي بزغوان 
  )دراسات(

بصدد إعداد مناظرة  --        
  وطنیة

تشفى الجھوي محمود توسعة المس
قسم طب (الماطري بأریانة 

  )األطفال والولدان والرثیة

   
 

 
 

 
 -- 

بصدد إعداد الملف 
المرجعي للمناظرة 

  الوطنیة
توسعة المستشفى الجھوي 

أقسام (دراسات  –بالقصرین 
أمراض األعصاب والغدد 

والسكري والجلدة ووحدة العالج 
  )الكمیائي

   

 

 

 

 

 -- 

  بصدد تعیین المصممین

توسعة وتھیئة المستشفى الجھوي 
وحدتي (دراسات  - ببن عروس

  )إستشفاء نھاري

   
 

 
 

 
 -- 

بصدد التفكیر لإلرتقاء 
  إلى مستشفى جامعي

تھیئة وتھذیب أقسام مركز التولید 
  ببنزرت وتجدید الشبكات الفنیة

  بصدد تعیین المصممین --        

بناء مقر المعجل الخطي 
  بالمستشفى الجھوي بجندوبة

بصدد الدراسات   --        
  الموجزة

بناء قسم للتولید وأمراض النساء 
  بالمستشفى الجھوي بسیدي بوزید

بصدد مناقشة البرنامج  --        
  الوظیفي

بناء وحدة للمعالجة باألشعة 
  بالمستشفى الجھوي بقابس

  بصدد تعیین المصممین --        

إحداث مركز إقلیمي لنقل الدم 
  بمدنین

  بصدد تعیین المصممین --        
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" ب"بناء مستشفى جھوي صنف 
  بسبیطلة

  بصدد تخصیص األرض --        

بناء المستشفى الجھوي بقلعة سنان 
  )2قسط(

في مرحلة طلب  10%       
  العروض

تھیئة وتأھیل جناح أمراض القلب 
والشرایین بمستشفى عبدالرحمان 

  مامي بأریانة

   
 

 
 

 
20% 

  بصدد فرز العروض

سم جدید للعیادات الخارجیة بناء ق
بمستشفى عبدالرحمان مامي 

  بأریانة

   
 

 
 

 
 -- 

بصدد الدراسات 
  الموجزة

توسعة مركز اإلصابات والحروق 
  البلیغة ببن عروس

بصدد إعداد مناظرة  --        
  وطنیة

تھیئة وتوسعة مستشفى الرابطة 
والبیوكمیاء مخابر البكترولوجیا (

  )والمناعة واإلنعاش

   
 

 
 

 
 -- 

  بصدد تعیین المصممین

توسعة مخابر التحالیل الجرثومیة 
  بمستشفى شارل نیكول

بصدد الدراسات  --       
  الموجزة

بناء قسم إستعجالي بمركز التولید 
  وطب الرضیع بتونس

بصدد الدراسات  --       
  الموجزة

تھیئة وتوسعة المستشفى الجامعي 
  الھادي شاكر بصفاقس

  المفصلة بصدد الدراسات --       

إحداث وحدة لتصفیة الدم 
بالمستشفى الجامعي الھادي شاكر 

  بصفاقس

   
 

 
 

 
-- 

  بصدد الدراسات المفصلة

تھیئة وتوسعة معھد محمد القصاب 
  بقصرالسعید

في مرحلة طلب  10%       
  العروض

تأھیل المستشفى الجامعي فرحات 
  )2قسط(حشاد بسوسة 

  بصدد الدراسات --       
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ات الفنیة بالمستشفى تھیئة الشبك
  الجامعي فرحات حشاد بسوسة

  بصدد تعیین المصممین --       

تعویض وتعزیز التجھیزات الطبیة 
الثابتة والشبكات الفنیة بمستشفى 

  سھلول بسوسة

   
 

 
 

 
-- 

  بصدد الدراسات
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