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1 نظـام أمـد

الباب السابع و العشرون
وزارة التربية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة التربية  

. 2012 م د   سنة 3 282,244 م د   مقابل  3 507,335 في حدود  لسنة  2013

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2013 2012 2011

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

%نفقات التصرف  8,3 250,704 3 287,581 3 036,877 2 834,274

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -10,4 -25,613 219,754 245,367 240,039

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    -11,1 -25,793 206,134 231,927 225,391

%* على الموارد الخارجية الموظفة -3,2 -0,430 13,010 13,440 14,648

0,610 0,610 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%507,335225,091 282,2443 074,3133 3 الجملـــــة 6,9



نظـام أمـد

3 287 581 000

219 754 000

2

الباب السابع و العشرون

وزارة التربية

التوزيع حسب األجزاء

2013  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2013

 بحساب الدينار

000 335 507 3 الجملـــــة
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                    (بحساب الدینار)

النفقاتجملة المواردالموارد الذاتیةمنحة الدولةالبیان

000 412 000119 412 000119 616 00022 796 96المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
000 974 00035 974 00035 490 0009 484 26مؤسسات التعلیم الثانوي 

000 527 00034 527 00034 670 0009 857 24مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي

000 125 0003 125 0003 506 000 619 2مؤسسات التكوین

000 629 000 629 000 6 000 623 مؤسسات العمل اإلجتماعي

000 569 00043 569 00043 134 0002 435 41 المندوبیات الجھویة للتربیة

000 588 0001 588 0001 000810 778 مؤسسات أخرى
000 012 0004 012 0004 000335 677 3المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

000 012 0004 012 0004 000335 677 3مؤسسات أخرى

000 424 000123 424 000123 951 00022 473 100جملة الباب

المــــــــوارد

ميزانيات المؤسسات العمومية

الباب السابع والعشرون
وزارة التربية 

نفقات التصرف لسنة  2013
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طار مواصلة إفي  2013لسنة  وزارة التربيةميزانية  مشروع زلنتيو  

التربوية في  اتجراءات المتخذة لمواصلة العمل على الرفع من جودة الخدمتنفيذ اإل

مختلف تجلياتها البيداغوجية والتنظيمية من خالل تحسين ظروف الدراسة والعمل 

بخدماته في  اإلنتفاعلى ارتياده واء يشجع التلميذ عضها فلبالمؤسسات التربوية لجع

    .أحسن الظروف 

 تعتبر من أولويات القطـاع جملة من األهداف تم ضبط  نطاقال هذا فيو  

ستعمل وزارة التربية على تحقيقها وفق منظور تشاركي وتفاعلي مع كل األطـراف  

وة شـأنها خـالل النـد   في تفاق تم اإلوالتي  المتدخلة في العملية التربوية والتعليمية

قطاعية وذلك في إنتظار بلورة إستراتيجية  المنظومة التربوية الوطنية حول منهجية 

  :في هذه األهداف  تتمثل والمتوسط والبعيد المدى  على 

  داء والنتائجالحد من التفاوت الجهوي في مستوى اآل  §

داء نظام التعليم المدرسي وضمان فاعليته على مستوى آتحسين جودة و §

   .وتأمينه في أحسن الظروف واالرتقاءنظام التقييم 

دائهم المهني مـن خـالل مراجعـة    آدعم حرفية المدرسين واالرتقاء ب §

  .منظومة تكوينهم األساسي والمتواصل

االرتقاء بجودة الخدمات المتعلقة بالتربية قبـل المدرسـية ومواصـلة     §

  .تعميمها
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التسيير  تادارة التربوية والتسيير من خالل إكساب إطارتطوير آليات اإل §

دارية والمالية المنوطـة  الحرفية الالزمة للقيام بالمهام البيداغوجية واإل

بعهدتهم على أكمل وجه ووضع مرجعية للمؤهالت المستوجبة لـذلك  

 .حتى تعتمد كمقياس النتدابهم وتكوينهم

تهذيب المؤسسات التربوية وترميمها وتجهيزهـا   دعم البنية األساسية و §

 .ة والعمل بهالتحسين ظروف الدراس

تطوير الحياة المدرسية وإثراء مضامينها نظرا لتأثيرها االيجـابي فـي    §

 .جودة العملية التربوية وفي مسارات التعليم والتعلم لدى التالميذ

مكانة تكنولوجيات المعلومات واالتصال في المنظومـة التربويـة   دعم  §

  داريةاإلتوياتها البيداغوجية والتنظيمية وعلى كافة مس

م االنفتاح على محيط المدرسة والتفاعل معه فـي اتجـاه اسـتثمار    دع §

الجهوية لتطـوير عمـل    مكانيات المتاحة والخصوصيات المحلية واإل

  .المؤسسة التربوية ودعم الشراكة مع المجتمع المدني

حكام الربط بين مختلف مكونات المنظومة التربويـة وضـمان   إمزيد  §

  .لتربوي التعليميالحرفية لكل القائمين على الفعل ا

 دعم ثقافة االستشراف والتخطيط االستراتيجي في كل مستويات §

 المنظومة التربوية

 .مكانة التجديد البيداغوجي والبحث العلمي في المجال التربويدعم  §
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  :فيما يلي  2013ويمكن حوصلة أهم اإلجراءات البيداغوجية التي ستشهدها سنة   
  

 :تعليم األساسي في مستوى المرحلة األولى من ال -
  

 .مواصلة تطبيق النظام الجديد للتقييم الذي بدأ العمل به منذ ثالث سنوات §
  مواصلة إرساء السنة التحضيرية تدريجيا، §
 العناية بالمدارس ذات األولوية التربوية  §
 اإلبتدائي خاصة    تكوين المنتدبين الجدد للتدريس في مرحلة التعليم دعم §

 دة لإلنتداب على  ضوء المقاييس الجدي
وفي هذا :  الحد من ظاهرة اإلكتظاظ والتقليص من عدد أقسام الفرق   §

النطاق تم العمل على تحسين نسب التأطير والتخفيف مـن اإلكتظـاظ   

بمختلف سجل المعدل الوطني لكثافة الفصل  حيثبمختلف المستويات 

المرحلة األولى من التعليم األساسي تحسنا ملحوظا خـالل   مستويات

  :سنوات األخيرة كما يبينه الجدول التالي ال

  
  السنة الدراسية

  
  معدل كثافة الفصل

2000 – 2001  
2001 - 2002  
2002 - 2003  
2003 - 2004  
2004 – 2005  
2005 – 2006  
2006 - 2007  
2007 - 2008  
2008 - 2009  
2009 - 2010  
2010 -2011  
2011 -2012  
2012 -2013  

29,0 
28,3 
27,1  
25,6  
25,0  
24,1  
23,2  
22,5  
22,2  
22,1  
22,1  
21,9  
21,9  

 

سـنة   الواحد  للفصلذا  ــتلمي  21,8  إلى  هذا المؤشر  نــتحسي  وسيتم

  .2014ـ  2013
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وبصفة موازية فإن الجهد متواصل إلحداث مدارس إبتدائية جديدة قصد مواكبة   

 زيادة حجم بعضها ومجاراة  التطور العمراني للمدن وتقريب المدرسة من التالميـذ 

   .مع إعتماد الجدوى في بعث هذه  المدارس
  

شرعت وزارة التربية فقد  وفيما يتعلق بمواصلة إرساء السنة التحضيرية تدريجيا  

في إرساء دعائم التوجـه الجديـد    2002ـ   2001بداية من مفتتح السنة الدراسية 

م التدريجي الرامي إلى مزيد العناية بالتربية قبل المدرسية من خالل العمل على التعمي

خاصة بالمناطق الداخلية ذات الطابع الريفي التي يصـعب فيهـا    للسنة التحضيرية

  .تدخل القطاع الخاص وذلك للحد من الفوارق المسجلة حاليا في هذا الخصوص
  

وقد تم إدراج السنة التحضيرية لألطفال في سن الخامسة ضمن هيكلة التعليم 

  .ويهدف هذا  البرنامج إلى التعميم الكامل لهذه السنة . األساسي

طفـال سـنة    46.500وقد بلغ  عدد األطفال المنتفعين بهذا البرنامج حـوالي  

رس كما بلغ عـدد المـدا  .  2002ـ   2001سنة  7.667مقابل  2013ـ  2012

مدرسة إبتدائيـة    362مدرسة  مقابل  2530اإلبتدائية المحتضنة ألقسام تحضيرية 

    . 2002ـ  2001سنة 
  

فضـاء   250فسيتم تهيئة وتجهيـز    2014ـ   2013وبالنسبة للسنة الدراسية   

  .طفال إضافيا 3.750م د إليواء حوالي  4,3بكلفة جملية قدرها 
  

  طفال خالل السنة 50.250ا يقارب وستمكن كل هذه الفضاءات من إحتضان م  

سنة  386ينتظر أن يتطور عدد  المربين من   كما  2014ـ  2013الدراسية 

 . 2014- 2013سنة  مربيا 2.780إلى  2002ـ  2001
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  :ويبرز الجدول الموالي تطور أهم  معطيات السنة التحضيرية  
  

 عدد المربين عدد األطفال عدد المدارس السنة الدراسية

 386 7.667 362 2002ـ  2001

 777 14.563 749 2003ـ  2002

 966 17.839 924 2004ـ  2003

 1.136 20.036 1.080 2005ـ  2004

 1.325 23.756 1.256 2006ـ  2005

  1.633  29.910  1.533  2007ـ  2006

  1.859  31.869  1.750  2008ـ  2007

  2.088  37.130  1.937  2009ـ  2008

  2.264  40.500  2.097  2010ـ  2009

  2.314  42.000  2.154  2011ـ  2010

  2.331  42.934  2.116  2012ـ  2011

  2.530  46.500  2.316  2013ـ  2012

  2.780  50.250  2.566  2014ـ  2013

  
  

  : ـ في مستوى المرحلة اإلعدادية ومرحلة التعليم الثانوي 

  :يلي  تتمثل التدابير التي تم إتخاذها على هذا المستوى فيما  

 العناية بالمدارس اإلعدادية ذات األولوية التربوية، §
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لضمان تـوفير هـذا    عدادية نموذجيةإمواصلة احداث معاهد ومدارس  §

 .النوع من التعليم بكل الجهات

تحسين نسب التوجيه إلى الشعب العلمية والتكنولوجية بمرحلـة التعلـيم    §

 الثانوي

 .بر والمعدات اإلعالمية مواصلة تجهيز المؤسسات التربوية بالمخا §

 دعم التكوين  المستمر للمدرسين  §

المستلزمات  تأمين اإلمتحانات الوطنية والتقييم المستمر من خالل توفير §

 .الضروريةاللوجستية  المادية و

حتى ال يتجاوز عدد التالميذ   التاسعة أساسيتخفيف اإلكتظاظ  بسنوات  §

  .تلميذا    30بالقسم الواحد 

  : إلى  1999 – 1998خالل السنة الدراسية  32,2ض هذا المعدل من وقد تم تخفي

    2003 – 2002تلميذا    سنة    30,2 §

  2004 – 2003تلميذا      سنة     30 §

 2005 – 2004تلميذا    سنة    29,8 §

  2006 – 2005تلميذا    سنة    29,3 §

   2007 – 2006تلميذا    سنة    29,3 §

  2008 – 2007تلميذا    سنة    29,0 §

  2009 – 2008تلميذا    سنة    28,1 §

 2010 – 2009تلميذا     سنة   26,3 §

 2011 – 2010تلميذا     سنة   26,2 §

 2012 – 2011تلميذا     سنة   26,0 §

   2013 -2012تلميذا     سنة    25,7 §

سـنة            تلميـذا     25,2وسيتم العمل علـى تحسـين هـذا المعـدل إلـى          

  .2014ـ  2013



10 
 

  

 

حتى ال يتجاوز عدد التالميذ بالقسم الواحـد   بأقسام البكالوريافك اإلكتظاظ   §

 .تلميــذا 25

  :على النحو التالي   بأقسام البكالورياوقد تطور معدل كثافة  الفصل     

  

  معدل كثافة الفصل  السنة الدراسية

2000  - 2001  26,8  

2001  - 2002  26,9  

2002  - 2003  26,4  

2003  - 2004  26,4  

2004  - 2005  26,6  

2005  - 2006  26,3  

2006  - 2007  26,1  

2007  - 2008  24,5  

2008  - 2009  24,0  

2009  - 2010  23,9  

2010  - 2011  23,2  

2011 – 2012  

2012 – 2013  

22,9  

22,3  

  
  

ـ   21,9ن هذا المعـدل إلـى   ــوسيتــم العمل على تحسي     سـنة   ذاـتلمي

2013 - 2014 .  
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عـدد التالميـذ بالمرحلـة     بارتفاع في 2013ـ   2012الدراسية وتتميز السنة   

وينتظر أن يسجل عدد التالميـذ   تلميذا 11500بحوالي  األولى من التعليم األساسي

  .   2014 -2013تلميذ خالل السنة الدراسية  6.000بحوالي  ارتفاعا

سـنة   انخفاضـا عدد التالميذ بالمرحلة الثانية من التعليم األساسـي   سجلوقد   

خـالل السـنة    بينما من المنتظر أن يسجل  تلميذ  3000بحوالي  2013ـ 2012

  .تلميذ  1.000بحواليارتفاعا  2014-2013الدراسية 

 13.300بحوالي  انخفاضاانوي ـم الثـسجل عدد التالميذ بمرحلة التعلي كما  

  يةــالدراسة ــسنخالل ال أن ينخفضمن المنتظر و  2013-2012سنة ذ ـتلمي

  .تلميذ 4.000بحوالي  2013-2014
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النسبةالتطور20122013المعطیات
تقدیرات ق. م محین

 - I - التذكیر باعتمادات العنوان األول (1000 د)
%9548.1 911235 161 9573 925 2 - نفقات التأجیر

%01515.3 38512 37090 78 - نفقات وسائل المصالح
%7358.4 2852 55035 32 - نفقات التدخل العمومي

%7048.3 581250 287 8773 036 3الجملة :

-%2351.0-951 18622 23 - نفقات على الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

%4698.2 532250 310 0633 060 3المجموع العام :
 - II الوسائل البشریة المتوفرة 

 - األعوان القارون
1010 - أعضاء الدیوان

76228078456 - إداریون 
33883598210 - أعوان المخابر والتقنیون

6422564946721 - إطار التدریس للمرحلة األولى أساسي
8120881628420 - إطار التدریس للمرحلة الثانیة أساسي ومرحلة التعلیم الثانوي

1416150589 - إطار التفقد البیداغوجي
1113411535401 - القیمون
25-1904419019 - العملة

1880471903192272الجملة 

16417410 - أعوان المؤسسات

1882111904932282المجموع العام :
(139)(3122)(2983) - اإلحاالت على التقاعد 

(139)(3122)(2983)ـ  إنتدابات لتعویض اإلحاالت على التقاعد
(224)-(2282)(2506)ـ إنتدابات لتدعیم عدد األعوان

(66)(244)(178)ـ مغادرات ألسباب مختلفة 
(66)(244)(178)ـ  تعویض مغادرات ألسباب مختلفة 

(1500)-ـ(1500)ـ  إنتدابات إضافیة في سنة 2012

العنوان األول 
وزارة التربية 

معطيات عامة حول مشروع
ميزانية  2013
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النسبةالتطور20122013المعطیات
تقدیرات ق. م محین

 - III - ھیاكل التدخل
452345307 - المدارس اإلبتدائیة
9099134 - المدارس اإلعدادیة

ـ(87)(87)          منھا:  ـ المدارس اإلعدادیة التقنیة 
(1)(18)(17)                   ـ المدارس اإلعدادیة النموذجیة 

5525564 - المعاھد الثانویة
- (15)(15)          منھا:  ـ  المعاھد النموذجیة

ـ2525 - مراكز التكوین
ـ33ـ معاھد مھن التربیة 

ـ66ـ مؤسسات العمل اإلجتماعي
ـ2626ـ مندوبیات جھویة للتربیة

ـ55 - مؤسسات أخرى (ذات صبغة اداریة)
- 11 - مؤسسة  ذات صبغة غیر اداریة 

6050606515الجملة :
 - IV  -   أبرز مؤشرات نشاط الوزارة

 - 1 - المؤشرات النوعیة :
 - تطویر التأطیر البیداغوجي للتالمیذ والمدرسین

 - تكوین المدرسین
 ـ  مواصلة مراجعة البرامج وتطویرھا

 - تدعیم تدریس اللغات األجنبیة
 - تحسین مختلف المؤشرات المتعلقة بنسب التمدرس

   واإلرتقاء واإلنقطاع وكثافة الفصول ...
 - الحد من األقسام ذات الفرق

 - مواصلة برنامج تعمیم األقسام التحضیریة
 - مواصلة برنامج تعمیم اإلعالمیة بالمدارس اإلبتدائیة

 - مواصلة برنامج إدماج  التالمیذ من ذوي اإلحتیاجات الخاصة
   بالمدارس العادیة

ـ  مواصلة إحداث معاھد و مدارس إعدادیة نموذجیة
ـ إحداث مندوبیات جھویة للتربیة  في شكل مؤسسات عمومیة

ذات صبغة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي 
لتحل محل اإلدارات الجھویة للتربیة في سنة 2010.

السنة الدراسیةالسنة الدراسیة - 2 - المؤشرات الكمیة :

2013/ 20122014/ 2013 - المرحلة األولى من التعلیم األساسي

000 0006 032 0001 026 1 - عدد التالمیذ
17.016.9 - نسبة التأطیر 

21.921.8 - متوسط كثافة الفصل
 - المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي ومرحلة التعلیم الثانوي

000 3-000 000918 921 - عدد التالمیذ
1211.9 - نسب التأطیر

2524.4 - متوسط كثافة الفصل
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  انیة وزارة التربیة حسب البرامجمشروع میز
  2013سنة ل 

  

ف ي إط ار إرس اء منظوم ة التص رف ف ي میزانی ة الدول ة حس ب األھ داف ت  م           

كما تم ضمن المنشور المتعلق ، إتخاذ عدد من القرارات لتجسیم ھذا التمشي

دع وة ال وزارات النموذجی ة إل ى      2013بإعداد مشروع میزانیة الدولة لس نة  

امج  ي ب  التوازي م  ع وف  ق منظ  ور بر 2013ریع میزانیاتھ  ا لس  نة تق  دیم مش  ا

  . التقدیم العادي

فق  د ت  ّم  ، ن وزارة التربی  ة ھ  ي م  ن ض  من ال  وزارات النموذجّی  ة    وبإعتب  ار أ

  : البرامج التالیة  ساستوزیع مشروع میزانیة الوزارة على أ

  المرحلة اإلبتدائیة :  1البرنامج عدد * 

  ة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي المرحل:  2البرنامج عدد * 

  المساندة القیادة و:  3البرنامج عدد * 

و یب   ّین الج   دول الم   والي توزی   ع اإلعتم   ادات المقترح   ة حس   ب الب   رامج        

  . المذكورة

ت  ّم إع  داد وثیق  ة ، ب  التوازي م  ع التق  دیم اإلجم  الي وف  ق المنظ  ور البرامج  ي و

تش  تمل بالنس  بة لك  ل    2013المش  روع الس  نوي للق  درة عل  ى األداء لس  نة     

اإلس  تراتیجیة المتمث  ل أساس  ا ف  ي   ن  امج عل  ى إط  ار األداء الخ  اص ب  ھ و    بر

ذل ك ف ي إط ار للنفق ات     و، األھداف و المؤشرات و أھم األنشطة المبرمجةو

س  نوات وف  ق طبیعتھ  ا ومآلھ  ا وعل  ى أس  اس       3یمّت  د عل  ى  متوّس  ط الم  دى  

  .البرامج الفرعّیةالبرامج و
 



13 مثلث

الوحدة 1000 د

الربنامج عـ3دد:الربنامج عـ2دد:الربنامج عـ1دد:

املرحلة اإلعدادية والتعليم املرحلة اإلبتدائية
الثانوي

القيادة واملساندة

      532 310 3           685 165           962 041 2     885 102 1نـفقات التصرف

         911 161 3         578 123        578 960 1   755 077 1التأجري العمومي

           911 161 3               578 123               578 960 1         755 077 1على املوارد العامة للميزانية

-على املوارد الذاتية للمؤسسات                      -                          -                        -                      

             336 113                813 30                   401 74          122 8وسائل املصاحل

                385 90                 929 29                    488 54                968 5على املوارد العامة للميزانية

                951 22                      884                    913 19                154 2على املوارد الذاتية للمؤسسات 

               285 35                294 11                     983 6        008 17التدخل العمومي

                285 35                 294 11                      983 6              008 17على املوارد العامة للميزانية

-على املوارد الذاتية للمؤسسات                      -                          -                        -                      

          754 219              370 34              440 120           944 64نـفقات التنمية 

             144 219                760 33                 440 120             944 64االستثمارات املباشرة

              134 206                 260 31                  930 109              944 64على املوارد العامة للميزانية

-على موارد القروض اخلارجية املوظفة                      10 510                    2 500                   13 010                

-التمويل العمومي                    -                         610                      610                    

-على املوارد العامة للميزانية                     -                          610                      610                     

-على موارد القروض اخلارجية املوظفة                      -                          -                        -                      

اموع دون اعتبار املوارد الذاتية 
للمؤسسات

1 165 675     2 142 489           199 171           3 507 335      

اموع  باعتبار املوارد الذاتية 
للمؤسسات

1 167 829     2 162 402           200 055           3 530 286      

مشروع ميزانية برامج وزارة التربية  لسنة 2013 حسب طبيعة النفقة 
تقديرات

اموع
البيان
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  العنوان األول
 نفقات التصرف

  

      

تم إعداد نفقات التصرف لوزارة التربية على ضوء ما تم إنجازه واألهـداف    

  .المرسومة للفترة القادمة

  : المرحلة األولى من التعليم األساسي – 1
  

شهد إطار التدريس خالل السنوات األخيرة تطورا ملموسـا فـي المسـتوى    

تم إنتداب جل معلمي المرحلة األولى مـن التعلـيم   التعليمي للمنتدبين الجدد حيث 

األساسي من بين خريجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين كما تم إحداث رتبة أسـتاذ  

  .المدارس اإلبتدائية يتم إنتدابهم من بين حاملي شهادة األستاذية
 

تحسـين  قصـد  وقد تم في هذا اإلطار دعم الجهات الداخلية بإطار التـدريس  

   .التدريجي ألقسام الفرق  التقليصعمل بها بالتخفيف من اإلكتظاظ وظروف ال

وسيتواصل العمل خالل الفترة القادمة على تحسين أداء المعلمين بدعم تكوينهم 

حيث تـم للغـرض   . األساسي وبإعادة هيكلة التكوين المستمر ودعمه ماديا وبشريا

  . بكل من قربة وسوسة وصفاقس إحداث  معاهد مهن التربية
  

  :كما تم العمل على تحسين مردودية التعليم عبر اآلليات والتوجهات التالية    

  الحد من ظاهرة االكتظاظ §

 تحسين ظروف الدراسة  §

 توفير وسائل العمل البيداغوجية   §

 دعم شبكة المدارس وتقريبها من التالميذ §

لعمل تم بمرحلة التعليم االبتدائي خالل السنوات األخيرة اوفي هذا النطاق  

  :على التخفيض في متوسط كثافة الفصل كما يبينه الجدول التالي
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  السنة 
  الدراسية

  

  عدد
  التالميذ 

  

  عدد
  الفصول 

  متوسط
  كثافة الفصل

1996  -  1997  

1997  -  1998  

1998  -  1999  

1999  -  2000  

2000  -  2001  

2001  -  2002  
  

2002  -  2003  

2003  -  2004  

2004  -  2005  

2005  -  2006  

2006  -  2007  

2007  -  2008  

2008  -  2009  

2009  -  2010  

2010  -  2011  

2011  -  2012  

2012-2013  

  

1.441.143  

1.440.479  

1.432.896  

1.403.729  
  

1.363.393  

1.314.836  
  

1.265.462  

1.215.888  
  

1.171.019  

1.120.424  
  

1.053.416  
  

1.019.421  

1.006.488  

1.008.600  

1.003.000  

1.014.836  

1.026.000  

  

47.375  

47.208  

47.299  

47.476  
  

47.055  

46.526  
  

46.647  

47.532  
  

46.770  

46.422  

45.337  
  

45.335  

45.374  

45.677  

45.500  

46.320  

46.850  

  

30,4  

30,5  

30,3  

29,6  
  

29,0  

28,3  
  

27,1  
  

25,6  

25,0  

24,1  

23,2  
  

22,5  

22,2  

22,1  

22,1  

21,9  

21.9  

  

  : 2014 – 2013خالل السنة الدراسية  هذا المؤشر يتحسنأن ينتظر  و  
  1032.000  :  عدد التالميذ         §
  47.100  :  عدد الفصول        §
  21.8  :متوسط كثافة الفصل §
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  :أما فيما يتعلق بنسب  التأطير فقد تطورت على النحو التالي 

  السنة
  الدراسية 

  عدد
  التالميذ 

عدد المعلمين 
ن لمهنة المباشري

  التدريس

معدل عدد التالميذ 
  للمعلم الواحد

  

1996 – 1997  

1997 – 1998  

1998 – 1999  

1999 – 2000  

2000 – 2001  

2001 – 2002  

2002 – 2003  

2003 – 2004  

2004 – 2005  

2005 – 2006  

2006 – 2007  

2007 – 2008  

2008– 2009  

2009-2010  

2010-2011  

2011-2012  

2012-2013  

  

1.441.143  

1.440.479  
  

1.432.896  
  

1.403.729  
  

1.363.393  
  

1.314.836  
  

1.265.462  

1.215.888  
  

1.171.019  

1.120.424  

1.053.416  
  

1.019.421  

1.006.488  

1.008.600  

1.003.000  

1.014.836  

1.026.000  

  

59.623  

59.708  
  

59.877  
  

60.333  
  

60.072  
  

59.884  
  

59.245  

58.761  
  

58.342  

58.281  

57.739  
  

58.716  

59.011  

58.567  

57.359  

58.833  

60.353  

  

24,2  

24,1  
  

23,9  
  

23,3  
  

22,7  
  

22,0  
  

21,4  

20,7  
  

20,1  

19,2  

18,2  
  

17,4  

17,1  

17,2  

17,5  

17,2  

17,0  

 

  .16,9 إلى 17من  2014-2013هذا المؤشر سنة  يتحسنوينتظـر أن   
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  :المرحلة الثانية من التعليم األساسي ومرحلة التعليم الثانوي  – 2

  
وإحكـام   العدد الكـافي تم الحرص بالنسبة إلطار التدريس على انتداب   

بـين  وذلك للحد من اختالل التوازن البيـداغوجي   لسد حاجيات الوزارة حركة النقل

تأهيل المدرسين غير المختصين المنتدبين سابقا عن طريـق  إلى  باإلضافةالجهات 

  .التكوين المستمر 

  

تطورا ملحوظا من سنة   خالل العشرية الماضية االنتداباتوقد شهدت   

إلى أخرى بسبب التطور الهام في عدد تالميذ المرحلة الثانية من التعليم األساسـي  

عدد  المدرسين المباشرين لمهنة التدريس في مفتـتح  ليصل  ومرحلة التعليم الثانوي

في سـنة   49.331مدرسا مقابل 75.724ما يعادل  2012 – 2011السنة الدراسية 

تفـوق    2012 – 2002خـالل الفتـرة   أي بمعدل زيادة سنوية  2002 – 2001

  :مدرسا موزعة كما يلي  2.600

  

  مدرسا+   2.407مدرسا   أي  51.738:  2003 – 2002سنة  •

 مدرسا+   3.979أي     مدرسا 55.717:  2004 – 2003سنة  •

  مدرسا+    3.415مدرسا   أي  59.132:  2005 – 2004سنة  •

  مدرسا+   3.396مدرسا   أي   62.528:  2006 – 2005سنة  •

 مدرسا+   5.619مدرسا   أي    68.147:  2007 –2006سنة  •
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  مدرسا  +  3.239مدرسا أي   71.386:    2008  –2007سنة    •

 مدرسا+  3.294مدرسا أي   74.680:    2009  –2008سنة    •

 مدرسا+  424مدرسا أي   75.104:    2010  –2009سنة    •

 مدرسا+  212مدرسا أي   75.316:    2011  –2010سنة    •

  مدرسا+  408مدرسا أي  75.724:    2012 – 2011سنة   •

  
  2013 –  2012سـنة   رسـا   مد  76.686بلغ هــذا العــدد   وقد   

، مع اإلشـارة إلـى أن  اإلنتـدابات     2014- 2013سنة  مدرسا 77.216سيبلغ و

الصافية من األساتذة دون إعتبار تعويض المغادرين لمهنة التدريس سـتبلغ  سـنة   

  :موزعة كما يلي أستاذا 530ما يعادل  2014 – 2013

ü 456 إحداثهايتم خطة لتغطية حاجيات المؤسسات التربوية التي س 

ü 24 خطة لتعويض األساتذة الذين سيتم تكليفهم بإدارة المؤسسات التربوية 

ü 50 خطة لتعويض األساتذة الذين ستتم تسميتهم في خطة متفقد. 

  
  :فقد تم العمل على  المردوديةوبالنسبة لتحسين   

  

والحد من تسرب التالميذ فـي  من ظاهرة اإلنقطاع والرسوب  التقليص •

  .لمدرسةسن مبكرة من ا

تخفيف حدة اإلكتظاظ باألقسام ، حيث تطور المؤشر بصفة ملحوظة كما  •

 : تبرزه المعطيات التالية 
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  معدل كثافة الفصل  عدد الفصول  عدد التالميذ  السنة الدراسية
  

1996 – 1997  
  

1997 – 1998  
  

1998 – 1999  
  

1999 – 2000  
  

2000 – 2001  
  

2001– 2002  
  

2002 – 2003  
  

2003 – 2004  
  

2004 – 2005  
  

2005 – 2006  
  

2006 – 2007  
  

2007 – 2008   
  

2008– 2009 
  

2009- 2010 
  

2010- 2011 
  

2011-2012  
  

2012-2013  

  

789.620  
  

833.372  
  

874.814  
  

908.248  
  

962.985  
  

1.027.812  
  

1.057.233  
  

1.076.238  
  

1.084.878  
  

1.075.517  
  

1.088.816  
  

1.069.585  
  

1.022.116 
  

985.256 
  

953.200  
  

937.287  
  

921.000  

  

22.409  
  

23.992  
  

25.381  
  

27.569  
  

29.212  
  

31.146  
  

32.300  
  

33.103  
  

33.811  
  

34.612  
  

35.704  
  

36.458  
  

36.245 
  

36.806 
  

36.700  
  

36.634  
  

36.850  
  

  

35,2  
  

34,7  
  

34,5  
  

32,9  
  

33,0  
  

33,0  
  

32,7  
  

32,5  
  

32,1  
  

31,1  
  

30,5  
  

29,3  
  

27,8 
  

26,8 
  

26,0  
  

25,6  
  

25.0  

  

 :كما يلي   2014 – 2013وسيتم العمل على تحسين هذا المعدل سنة   

  918.000    :عدد التالميذ          §

  37.600    :عدد الفصول         §

  24,4  :متوسط كثافة الفصل  §
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تلميـذا   16إلـى   23,5مواصلة تحسين نسبة تأطير التالميذ التي مرت من  •

 :التالي  للمدرس  الواحد وقد تطورت على النحو

 عدد التالميذ السنة الدراسية
عدد المدرسين 

المباشرين لمهنة 
 التدريس

معدل عدد التالميذ 
 للمدرس الواحد

1996 – 1997 789.620 33.591 23,5 
1997 – 1998 833.372 36.528 22,8 
1998 – 1999 874.814 39.148 22,3 
1999 – 2000 908.248 42.377 21,4 
2000 – 2001 962.985 45.803 21,0 
2001 – 2002 1.027.812 49.331 20,8 
2002 – 2003 1.057.233 51.738 20,4 
2003 – 2004 1.076.238 55.717 19,3 
2004 – 2005 1.084.878 59.132 18,3 
2005 – 2006 1.075.517 62.528 17,2 
2006 – 2007 1.088.816 68.147 16,0 

  

كما يبـرزه   2014 – 2007ل سنوات وينتظر تواصل هذا المجهود خال

  :الجدول التالي  

  
  السنة

  الدراسية

  
  عدد

  التالميذ

  
عدد المدرسين 

المباشرين لمهنة 
  التدريس

  
  التالميذ معدل عدد

  للمدرس الواحد

  
2007 - 2008  
2008 – 2009  
2009 – 2010  
2010 – 2011  
2011 – 2012  
2012 - 2013   
2013 - 2014  

  
1.069.585  
1.022.116  

985.256  
953.200  

937.287  
921.000  
918.000  

  
71.386  
74.680  
75.104  
75.316  
75.724  
76.686  
77.216  

  
15,0  
13,7  
13,1  
12,7  
12,4  
12,0  
11,9  
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وإلى جانب ذلك تم إتخاذ عدة إجراءات تنظيمية ترمي إلى إحكام توزيع   

  .ساعات  التدريس وحسن إستغالل القاعات 
  

دف إحكام عملية التوجيه المدرسـي سـعيا   كما تواصلت المجهودات به  

لتوفير أكثر حظوظ النجاح بتدعيم خطة  اإلعالم و التحسيس وذلك عبر تعزيز سلك 

  .في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي  المستشارين 
  

 :  2013تقديم إجمالي لتقديرات  •
  

  :كما يلي  2013لسنة  نفقات التصرفضبطت   
  

  م د  3.287,581  :      2013 اإلعتمادات المقترحة لسنة §

  م د  3.036,877      :   2012اإلعتمادات المرسمة في سنة  §

  ـــــــــ            

  م د    250,704:            أي بزيادة قدرها                   

  

  

وتضاف إلى هذه التقديرات النفقات المحمولة علـى حسـاب أمـوال      

قديراتـه  والذي تبلـغ ت "  حانات والمناظرات حساب تنظيم اإلمت" المشاركة المسمى 

النفقات المحمولـة على الموارد الذاتيـة للمؤسسـات والبالغــة  م د وكذلك  4,0

 .م د  22,951
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  :على النحو التالي  2013وتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة   
  

     التطور          تقديرات      م.ق          إنجازات   
  النسبة  الفارق     2013     2012  2011  

  %      م د     م د      م د   م د    
 

  1,8    954,235  119,161.3   957,925.2  567,972.2    :  التأجیر العمومي  -

  8,1   236,244  3.158,691        2.922,447   2.726,537   :الوزارة 

  - 8,3    - 0,290  3,220  3,510  3,030  :المؤسسات 

     
  3,15   015,12    853,90  370,87  666,37  : وسائل المصالح -

         55,7  6,500 18,179 11,679    11,233  :الوزارة 

        8,3       5,515  72,206  66,691  62,433  :المؤسسات 

     

   4,8   735,2  285,53    550,32  041,31  :التدخل العمومي   -

   0,5  0,055  10,238  10,183   9,389  :الوزارة 

  12,0  2,680  25,047  22,367   21,652  :المؤسسات

     _________     ________   _______      ________ ____  

  8,3    250,704 3.287,581       3.036,877      2.834,274  : الجملة    
  

  

  نفقات التأجير العمومي   -1

  

م د  3.161,911بــ    2013حددت نفقات التأجير العمومي لسـنة    

م د تمثــل  235,954أي بزيادة قدرها  2012م د سنة  2.925,957مقابل 

  .  %8,1نســبة 
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  :وتوزع هذه النفقات بين

  م د  3.158,691  :الــوزارة          §

  م د       3,220  : المؤسسات العمومية  §

    : م د أساسا من  235,954وتتأتى الزيادة المقترحة والبالغة   

 م د    190,0  اإلنعكاس المالي للزيادة في األجور §

   نتداباتاتعديل االنعكاس المالي الناتج عن  §

  م د      23,0  2012سنة      

 م د     21,0  :                                        2013إنتدابات  سنة   §

 م د      16,0                               :      2013الترقية في الرتب لسنة  §

 م د        5,0  :                                      2013التدرج العادي لسنة  §

 م د   -11,0     2013ت على التقاعد لسنة اإلحاال §

  م د    -  9,0                تعدیالت أخرى §
    

وفيما يتعلق باإلنتدابات سيمكن اإلعتمــاد المقتــرح ترسـيمه فـي       

النحـو  عونا مـوزعين علـى    5648م د من انتداب  21,0والبالغ  2013سنــة 

  :التالي 

  :موزعة على النحو التالي جديدة خطة 2282 -

  المدة بالشهر  العدد  الخطط
  

    :الـــوزارة
  :المؤسسات

  

المركز الوطني للتكنولوجيـات فـي   ـ 
 :التربية

  خطط مهندس أول  10ـ   

  
2272  

10  

  
  
  أشهر  3
  

  

    2282  : الجملة
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  :موزعة كما يلي خطة في نطاق تعويض االحاالت على التقاعد  3122 -

  خطة  111   األعوان اإلداريون •
  ةخط      22   أعوان المخابر والتقنيون •
  خطة 1850      إطار التدريس للمرحلة األولى أساسي •
 خطة   731      إطار التدريس للمرحلة الثانية أساسي والثانوي •
  خطة   209      قيمون •
 خطة   199   عملـــة •

      
  

  .المغادرات األخرى ألسباب مختلفة  خطة أستاذ في نطاق تعويض 244 -
    

عونا وذلك إلـى مـوفى    190.493ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم   

  :موزعين على النحو التالي  2013سنة 

      

  
  الخطط

المباشرون 
الى موفى 

2012  

  انتدابات
2013  

  تحويل خطط
2013  

  االحاالت على 
  2013 التقاعد

  

       مغادرات 
  أخرى

  المرخص فيهم 
  لى موفى ا  

    2013  
              

  8.097  -  -111  225  342  7.641  : إداريون -

  3.706  -  -22  0  242  3.486  :أعوان المخابر والتقنيون  -

إطار التدريس للمرحلة األولـى  

  أساسي
64.229  2700  129-  1850-  -  64.950  

إطار التـدريس للمرحلـة    -
   :و الثانويالثانية أساسي 

81.232  1505  110-  731-  244-  81.652  

  1.505  -  -  89    1.416  : إطار التفقد البيداغوجي -

  11.536  -  -209  150  460  11.135  : القيمون -

  19.047  -  -199  -225  399  19.072  : العملة -

  ______  _____  ____  _____  ____  ______  

  190.493  -244  -3.122  0  5.648  188.211  : الجملة
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 2013نتدابات الجملية المبرمجة لسنــــة  وتجدر اإلشارة إلى أن اإل  

  :كما يلي   موزعةخطة  5.648ستبلـغ 

  خطة  2282: إنتدابات للتدعيم  §

 . 3.122إنتدابات لتعويض اإلحاالت على التقاعد  §

االستقالة ، الوفاة،  (انتدابات لتعويض مغادرات ناتجة عن أسباب مختلفة  §

  خطة  244...): العزل

  
التـرخيص إلنتـداب    2012ى أنه تم خالل سـنة  كما تجدر اإلشارة إل  

    .مدرسا وذلك لمجابهة الحاجيات   3.900عونا من بينهم  5.667

 01.125و 01.124 ينبالفصـل    ترسيمــه   أن اإلعتماد المقتـرح مع المالحظ 

ـ لتغطيـة  نفق   م د سيخصص 3,220الـغ ـوالب  2013لسنـة  أعـوان    اتــ

ونفقات تأجير الباحثين المتعاقدين بالمركز  التربية للتكنولوجيات فيالوطني  المركز

الوطني للتجديد البيداغوجـي والبحوث التربوية والمركز الوطني لتكوين المكـونين  

  .وأجور المكونين بمعاهد مهن التربيةفي التربـية بقـرطـاج 

بالمركز الوطني للتكنولوجيات فـي  ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم   

  : ونا موزعين على النحو التالي ع 174التربية 

  
  74  :أعوان تأطير  •

  66  :أعوان مساندة  •

    34  :أعوان تنفيذ  •

  ــــــ                                             

  174  :الجملة                               
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  2013وقد تم تحديد حاجيات الوزارة مـن اإلنتـدابات بالنسـبة لسـنة       

على أسـاس ضـمان  مواصـلة تحسـين     وات األقسام المتوقعة انطالقا من أهرام

وتغطية الحاجيات من األعـوان فـي   تربوية في كل المراحل التعليمية المؤشرات ال

  .نطاق إحداث مؤسسات تربوية جديدة  وبرنامج تعميم السنة التحضيرية

  :وينتظر أن يتطور عدد التالميذ على النحو التالي   

  
 2001 – 2002  

  

 )إنجازات(
2002 – 2003  

  

 )إنجازات(
2003 – 2004  

  

 )إنجازات(
2004 -2005  

  

 )إنجازات(

2005 -2006  

 )إنجازات(

 

المرحلـة أولــى  

  أساسي

ــة  ــة الثاني المرحل

 أساسي والثانوي

  

1.314.836  

  

1.027.812 

  

1.265.462  

  

1.057.233 

  

1.215.888  

  

1.076.238  

 

  

1.171.019  

  

1.084.878 

  

1.120.424  

  

1.075.517 

 

  2.195.941 2.255.897 2.292.126 2.322.695 2.342.648 :الجملة 

  

 2006-2007  

 )إنجازات(

2007-2008  

  )انجازات(

2008-2009 

  )انجازات(

2009-2010 

  )انجازات(

2010-2011  

  )انجازات(

  

2011-2012  

  )انجازات(

 

2012-2013  

  )تقديرات(

 

2013-2014  

  )تقديرات(

  

المرحلـة 

أولـــى 

  يأساس

  

ــة  المرحل

ــة  الثانيـ

أساســي 

 والثانوي

  

1.053.416  

 
  

1.088.816 

  

1.019.421  

 
  

1.069.585  

  

1.006.488  

 
  

1.022.116  

  

1.008.600  

 
  

985.256  

  

1003.000  

 
  

953.200  

  

1014.836  

 
  

937.287 

  

1.026.000  

 
  

921.000 

 

1.032.000 

 

 

918.000  

  1.950.000  1.947.000 1.952.123  1.956.200  1.993.256  2.028.604  2.089.006 2.142.232 :الجملة 
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  :نفقات وسائل المصالح   - 2

  

تبلغ اإلعتمادات المرسمة لهـذه النفقـات ضـمن مشـروع ميزانيـــة             

أي  2012م د  مرسمة سـنة   78,370م د  مقابل  90,385ما قدره  2013سـنة 

  :موزعة بين   % 15,3م د تمثل نسبة  12,015بزيادة قدرها 

 م د 18,179 : دارات المركزيةاإل §

 م د 72,206 :                 المؤسسات العمومية §

ينتظر أن تتطور جملـة نفقـات   وباعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية   

سنة  م د 95,157إلى   2012سنة   م د 89,877ات  من ــالمؤسس لهذه  الوسائل 

 %. 5,9ل وهو ما يعاد 5,280أي بزيادة قدرها   2013

وتتعلق هذه الزيادة بدعم نفقات وسائل المؤسسـات وتغطيـة حاجيـات          

   2013 – 2012تربوية إضافية تم إحداثها بمناسبة العودة المدرسية  اتمؤسس 08

  :وتتوزع المؤسسات المحدثة كما يلي 

  : 4ـ معاهد ثانوية  وعددها  §
§  
  

  بجبل السمان بنزرتالمعهد الثانوي  .1

  نابل-ابن سيناء قرنبالية  المعهد الثانوي .2

  ابن خلدون بعين دراهم جندوبةالمعهد الثانوي  .3

  بن سيناء بقفصةالمعهد الثانوي  .4
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 :4ـ مدارس إعدادية وعددها  §
 

  
  

  أريانة - ببرج الطويلالمدرسة اإلعدادية  .1

 المنصف باي بنابلالنموذجية المدرسة اإلعدادية  .2

 نابل -بنيانو المدرسة االعدادية  .3

 المهدية - بسلقطة قصور السافاالعدادية  المدرسة .4

  

عدد المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية خالل السنة الدراسـية   وقد بلغ  

 4.530ى ـتلميذا  باإلضـافة إل 921.000يرتادها نحو  1.469 ، 2012-2013

ـ تلمي 1.026.000يؤمها حوالي   ةـمدرسة إبتدائي مؤسسـات للعمـل    6ذا وــ

  اإلجتماعي

  

  : نفقات التدخل العمومي  - 3

 2013ضبطت نفقات التدخل المرسمة ضمن مشــروع ميزانية سـنة    

م د    2,735مسجلة زيادة بـ   2012م د سنة  32,550م د مقابل  35,285بــ 

تخص أساسا تعديـــل اإلعتمـادات المرسمـــة     % 8,4تمــثل نسبــة 

  .بعنوان المطاعم المدرسيــة بالمدارس اإلبتدائية 
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  :وتتوزع اإلعتمادات المرصودة للغرض كما يلي   

  

  الجملة  المؤسسات     الوزارة     

  )م د)        (م د (        )م د(               منح مدرسية ومنح (التحويالت  -

  7,394  7,220  0,174  :                      ) بعنوان التكوين

  المدرسية بالمدارس المطاعم -

  14,560  14,560    -   :                             يةاإلبتدائ 

  8,500     -    8,500  :      لدولة بعنوان التنفيل مساهمة ا -

  والثقافة وجمعيات العمل الشباب  -

  1,965    1,500   0,465    :    التنموي      

   1,048      0,800     0,248   :             أنشطة تربوية وعلمية  -

   1,020      0,920   0,100   :                   رسية إعانات مد -

   0,751     -          0,751    :    المساهمة في المنظمات الدولية  -

  منحة لفائدة المركز الوطني  -

  0,047   0,047  -    :                للتكنولوجيات في التربية

       --------   ------   ------                

35,285   25,047  10,238  :  الجملة   
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  العنوان الثاني
  نفقات التنمية          

  
 

  :  2013األهداف المنتظرة لسنة   - 1

ضـمن األولويـات    2013تنصهر األهداف المنتظرة لسنة   

 :التالية 

العمل على إيالء عناية خاصة للفضاء المدرسي مـن حيـث التعهـد     •

 . والتجهيز والصيانة والتوسعة

بما يساعده علـى تقـديم    تقليص معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد •

 .مردود بيداغوجي أفضل

تحسين متوسط كثافة الفصل في جميع المسـتويات وتحسـين نسـب     •

 .التأطير البيداغوجي

 .توسيع خارطة المعاهد و المدارس اإلعدادية النموذجية •

تنفيذ برامج لتكوين المدرسين في اللغة الفرنسية والرياضيات واإليقاظ  •

 .فرنسية والرياضيات في اإلعداديالعلمي في اإلبتدائي وال

توفير دعم دراسي للمهددين  العناية بالمدارس ذات األولوية التربوية و •

 .بالفشل المدرسي

تكريس مبدأ الحوار مع التالميذ داخل المؤسسـة التربويـة لتنميـة     •

 .شخصية التلميذ وصقل مواهبه

امجهـا  دعم األنشطة الثقافية في الوسط المدرسي وإعادة النظر في بر •

 .حتى تتالءم مع رغبات التالميذ وتنجح في استقطابهم
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توظيف واستغالل نتائج الدراسات والتقييمات الداخليـة والخارجيـة    •

 .المكتسبات في العلوم واللغات ضعف لتالفيإليجاد الحلول المالئمة 

 .مواصلة تعميم السنة التحضيريـة •

المـدارس   مواصلة إدماج األطفال ذوي اإلحتياجات الخصوصية في •

 .العادية

الحرص على توفير التكـوين فـي االعالميـة وفـي تكنولوجيـات       •

 .المعلومات واالتصال لكل المتدخلين في العملية التربوية

 دعم الخدمات الشبكية •

 .تحسين مؤشر عدد التالميذ للحاسوب الواحد بصفة تدريجية •

  2013ـ تقديرات نفقات التنمية لسنة  2

م د  219,754بمبلـغ   2013مقترحة لسـنة  تقدر إعتمادات الدفع ال  

  . 2012م د سنة  245,367مقابل 

 :وتوزع إعتمادات الدفع المقترحة على النحو التالي   
  

  النسبة  الفارق  تقديرات    م.إنجازات       ق  
  2011  2012    2013    
 %     )م د(     )م د(   )م د(     )م د(    

      
  
  - 10,7 -26,223  219,144  245,367  240,039  اإلستثمارات المباشرة -

   - 11,1  -25,793  206,134   231,927  225,391     على الموارد العامة للميزانية*  

  - 3,2    -0,430    13,010   13,440    14,648  على القروض الخارجية الموظفة*  

   0,610   0,610      :التمويل العمومي
  0,610   0,610    : على الموارد العامة للميزانية* 
-------------------------------------------------------  

   -10,4  - 25,613   219,754  245,367  240,039  :الجملة         
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ويستوجب هذا المستوى من الدفوعات  ترسـيم اإلعتمـادات     

  :التالية
  

ü    م د   347,082:             قانون البرامج 

ü م د   82347,5:              إعتمادات التعهد  

  م د      268,302:             على الموارد العامة للميزانية* 
 م د        79,280 : على موارد القروض الخارجية الموظفة* 

   
  

توزع اإلعتمادات المقترح ترسيمها ضمن نفقات التنمية لوزارة و  
  :كما  يلي   2013التربية بعنوان سنة 

    بحساب مليون دينار

  
  البـيان

  
  انونق

  البرامج

  

  إعتمادات
  على الموارد 

  العامة للميزانية

  إعتمادات 
  على موارد

القروض  
  الخارجيةالموظفة

  
  الجملة

    
  

  الدفع  التعهد
  

  التعهد
  

  الدفع
  

  التعهد
  
  

  الدفع

  

  :االستثمارات المباشرة-1

  مشاريع بصدد اإلنجاز -

  

  مشاريع وبرامج جديدة -

  

10,038   

  

336,434  

  

9,038  

  

258,654  

  

63,150  

  

142,984  

  

1,500  

  

77,780  

  

2,000  

  

11.010  

  

10,538  

  

336,434  

  

65,150  

  

153,994  

  : 1 الجملة

  

346,472  

  

267,692  206,134  79,280  13,010  346,972  219,144  

  :التمويل العمومي-2

  مشاريع وبرامج جديدة -

  

  

0,610  
  

  

0,610  

  

0,610  
    

  

  

0,610  

  

  

0,610  

  :الجملة العامة

  

347,082  

  

268,302  206,744  79,280  13,010  347,582  219,754  
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وفي هذا اإلطار تضمن مشروع ميزانية التنمية لوزارة التربيـة     

  : التالية المشاريع والبرامج الجديدة 2013لسنة 

  :االستثمارات المباشرة -

v التوسيعـــات :  

  قاعة عادية  371بناء  §
  قاعة مختصة    70بناء  §
  تقنية قاعة تربية 35بناء  §
  مكتب  مدير بالمدارس اإلبتدائية 60بناء  §
  قاعة مراجعة 35بناء  §
  مخبر للتعليم التقني 15بناء  §
  مبيتات 4بناء   §
  مرقدا 16بناء  §
  مطبخا 13بناء  §
  قاعة  أكل 13بناء  §
  بيت  تبريد 12بناء  §
 بناء مجموعات صحية §
 بناء أسيجة §
  مجموعة إدارية وقاعات أساتذة 17بناء  §
  ميةقاعة إعال 30بناء  §
  مطعم مدرسي بالمدارس اإلبتدائية 20بناء   §
  فضاء لألقسام التحضيرية 250تهيئة وتجهيز  §
      

v اإلحداثات الجديدة : 

 2013مدرسة إعدادية برنامج  17بناء  •
 مدرسة اعدادية نموذجية) 1(بناء  •
 مدارس إعدادية 3بناء القسط الثاني من  •
  2013معهد ثانوي  برنامج  15بناء  •
  2013هدين نموذجيين برنامج مع) 02(بناء  •

 
v اقتناء تجهيزات عادية و بيداغوجية واعالمية 
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  :التمويل العمومي -

  تهيئة وتجهيز المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية §

 م د  219,754  والبالغة  2013ويمكن توزيع اعتمادات الدفع الجملية لسنة   

  : حسب نوعية النفقات  على النحو التالي

  م د 144,219           :ارات المباشرةاالستثم -1

 م د  008,1      مصاريف التكوين والرسكلة §

 م د 184,105                  برامج خصوصية §

 م د   4,250        برنامج تعميم السنة التحضيرية •
 م د   0,454  برنامج إدماج األطفال من ذوي اإلحتياجات الخصوصية •
 م د   0,930     برنامج دعم المدارس ذات األولوية التربوية     •
 م د   2,800             ج المقاربة بالكفايات األساسية برنامدعم  •
 م د  13,700             اإلعالمية بالمؤسسات التربويةبرنامج تعميم  •
 م د   0,500  تجهيزات إعالمية ومكتبية لفائدة المؤسسات التربوية     •
 م د  34,860               تهيئة وصيانة المدارس اإلبتدائية  •
 م د  17,180                 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  •
 م د  15,300                 تهيئة وصيانة  المعاهد الثانوية •
  م د  15,210                 تعهد وصيانة وتجهيز المبيتات •

 

 م د 700,97                                     برامج عادية §
 م د  2,000              اقتناء أراضي •
 م د  17,550        بناء وتوسيع المدارس االبتدائية •
 بناء قاعات مختلفة ومجموعات صحية وإدارية •

  م د  19,120     ومخابر بالمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية        

 م د  14,700            بناء مدارس إعدادية •
 م د  9,350            بناء معاهد ثانوية  •
 م د  6,030        مبيتات ومطاعم  وتوسيع بناء •
 م د  13,800  تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية •
 م د  13,200  تجهيزات تعليمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية •
 م د 1,950    عادية و تعليمية للمدارس االبتدائية تجهيزات •
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 م د 460,41                  : برامج عادية أخرى §

 م د   4,300            إداريةبناءات  •

 م د   3,360          تجهيزات إدارية •

 م د  2,000      مشاريع وبرامج تربوية مشتركة •

 م د   4,000  والجهوية تجهيزات إعالمية لإلدارة المركزية •

 م د 0,800            دراسات عامة •

  م د 0,610                    :التمويل العمومي - 2

 المركز الوطني  تهيئة وتجهيز •

 م د 0,610     ةللتكنولوجيات في التربي    

  
معطيات حـول مختلـف    235 إلى 226من  و تبرز الجداول الواردة بالصفحات

  .المشاريع والبرامج



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

27  الباب:
وزارة التربية

المصالح المركزية: التربيـة -
2013نفقات التصرف لسنة

1

36

2013
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 486المنح المخولة للسلط العمومية

000 205 143 3تأجير األعوان القارين

000 000 15تأجير األعوان غير القارين

000 670منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

000 550 2منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 911 161 3 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 179 18نفقات تسيير المصالح العمومية

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

71 126 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

1 080 000

000 385 90 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 274التحويالت

000 575 8التدخالت في الميدان االجتماعي

000 160التدخالت في ميدان التعليم والتكوين

000 13التدخالت في ميدان البحث العلمي

000 465التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة

000 751المساهمات في المنظمات العالمية



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

27  الباب:
وزارة التربية

المصالح المركزية: التربيـة -
2013نفقات التصرف لسنة

1

37

2013
000 000 25منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

000 47منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 285 35 القسم الثالث  :   جملة

000 581 287 3الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:27
وزارة التربية

المصالح المركزية: التربيـة -

2013

2013نفقات التصرف لسنة
1

ق  م
الفـــارق 2012

38

486 000 000 26-000 512المنح المخولة للسلط العمومية01100

3 143 205 000 000 270 000231 935 911 2تأجير األعوان القارين01101

15 000 000 000 000 0005 000 10تأجير األعوان غير القارين01102

670 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

670 000

2 550 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

2 840 000-290 000

000 911 161 3 القسم األول  :   جملة 2 925 957 000235 954 000

18 179 000 000 500 0006 679 11نفقات تسيير المصالح العمومية02201

71 126 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

65 611 0005 515 000

1 080 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

1 080 000

000 385 90 القسم الثاني  :   جملة 78 370 00012 015 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:27
وزارة التربية

المصالح المركزية: التربيـة -

2013

2013نفقات التصرف لسنة
1

ق  م
الفـــارق 2012

39

274 000 000 00050 224التحويالت03300

8 575 000 000 0005 570 8التدخالت في الميدان االجتماعي03302

160 000 000 160التدخالت في ميدان التعليم والتكوين03303

13 000 000 13التدخالت في ميدان البحث العلمي03304

465 000 000 465التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة03305

751 000 000 751المساهمات في المنظمات العالمية03307

25 000 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان03324
التدخالت

22 320 0002 680 000

47 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية03325
بعنوان التدخالت

47 000

000 285 35 القسم الثالث  :   جملة 32 550 0002 735 000

000 581 287 3الجملة  العامة 3 036 877 000250 704 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

40

000 486المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 512 000-26 000

000 98تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 182 000-84 000

000 388تأجير  أعضاء  الدواوين 330 00058 000

000 205 143 3تأجير األعوان القارين:01101الفصل 2 911 935 000231 270 000

900 255 314 1األجر  األساسي  والتدرج 1 258 243 80056 012 100

100 464 235 1المنح  الخصوصية  القارة 1 087 124 200148 339 900

000 200 0007 200 113المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 106 000 000

000 650 0005 285 50منحة  التصرف  والتنفيذ 44 635 000

000 925 3منحة  التكاليف  الخاصة 3 925 000

000 0004 187 1منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 1 183 000

000 00035 167منحة  الهندسة 132 000

000 400 0001 262 2منحة  المشاريع 862 000

000 0001 25منحة  الهندسة  المعمارية 24 000

000 000 000120 000 007 1منحة  التكاليف  البيداغوجية 887 000 000

000 41منحة  التأطير  والبحث 41 000

000 667 0003 567 14منحة  خطر  العدوى 10 900 000

000 00055 225المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 170 000

000 2منحة  العمل  االجتماعي 2 000

000 00066 154منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 88 000

900 1003 7منحة  اإلجراءات 3 200

000 36-000 934منحة  اإلشراف 970 000

000 3المنحة  التعويضية  إلعادة  الترتيب 3 000

000 000539 921 5منحة  الريف 5 382 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

41نظـام أمـد

000 000116 136المنحة  التعويضية 20 000

000 357-000 305المنحة  التعويضية  التكميلية 662 000

000 3منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 3 000

000 93المنحة الخصوصية لسلك التعليم العالي و البحث 93 000

000 4-000 22منحة علم النفس 26 000

000 000 00010 000 35منحة العودة المدرسية 25 000 000

000 122 13المنح  المرتبطة  بالوظيفة 10 997 0002 125 000

000 809 0001 469 10المنحة  الوظيفية 8 660 000

000 556المنحة  الكيلومترية 556 000

000 000254 566 1منحة  السكن 1 312 000

000 00024 129منحة  التكاليف  اإلدارية 105 000

000 00038 402المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 364 000

000 500المنح  الخصوصية  المتغيرة 500 000

000 500منحة  التصرف  وأخطاء  الصندوق 500 000

000 000 116منحـة اإلنتـاج 114 000 0002 000 000

000 000 0004 000 75منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 71 000 000

000 000 2-000 000 41منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 43 000 000

000 100 13منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 12 500 000600 000

000 000 12منحة  الساعات  اإلضافية 12 000 000

000 000600 100 1منحة  العمل  الليلي 500 000

000 783 14المنح    العائلية 13 570 0001 213 000

000 045 0001 085 12المنحة  العائلية 11 040 000

000 000168 698 2منحة  األجر  الوحيد 2 530 000

000 980 435المساهمات  المحمولة  على  المشغل 415 000 00020 980 000

000 000 15تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 10 000 0005 000 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

42نظـام أمـد

000 000 15األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10 000 0005 000 000

000 000 0005 000 15التأجير  المباشر  لألعوان 10 000 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:01124الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

670 000 670 000

000 390مؤسسات التكوين 390 000

000 150المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية 150 000

000 80معهد مهن التربية بقربة 80 000

000 80معهد مهن التربية بسوسة 80 000

000 80معهد مهن التربية بصفاقس 80 000

000 280مؤسسات أخرى 280 000

000 280المركز الوطني للتجديد البيداغوجي و البحوث التربوية 280 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:01125الفصل
لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

2 550 000 2 840 000-290 000

000 550 2مؤسسات  أخرى 2 840 000-290 000

000 290-000 550 2المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية 2 840 000

3 161 911 000 000 954 000235 957 925 2جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

 توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية : 

43

000 500 0006 179 18نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 11 679 000

000 478األكرية واألداءات البلدية 478 000

000 50إستهالك الماء 50 000

000 250إستهالك الكهرباء والغاز 250 000

000 450 0001 300 3اإلتصاالت 1 850 000

000 300االتصاالت الهاتفية 300 000

000 450 0001 000 3تراسل المعطيات 1 550 000

000 280إقتناء األثاث 280 000

000 280تأثيث اإلدارة 280 000

000 00040 550الوقود 510 000

000 00020 270شراء الوقود لوسائل النقل 250 000

000 10شراء الوقود للتسخين 10 000

000 00020 270حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 250 000

000 31نفقات البريد 31 000

000 20المراسالت اإلدارية 20 000

000 1مصاريف الحسابات الجارية بالبريد 1 000

000 10نفقات أخرى 10 000

000 106إقتناء المعدات 106 000

000 50معدات التصرف اإلداري 50 000

000 20معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 20 000

000 1المعدات الطبية 1 000

000 35معدات مختلفة 35 000

000 25مصاريف التأمين 25 000

000 25تأمين وسائل النقل 25 000

000 000210 120 1التعهد والصيانة 910 000

000 00060 400اإلعتناء بالبنايات 340 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

44نظـام أمـد

000 000150 400تعهد وصيانة وسائل النقل 250 000

000 300تعهد وصيانة المعدات و األثاث 300 000

000 20تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 20 000

000 50مصاريف التنظيف 50 000

000 50النفقات المباشرة للتنظيف 50 000

000 000150 300 2لوازم المكاتب 2 150 000

000 250المطبوعات 250 000

000 200المطبوعات الرسمية 200 000

000 50مطبوعات األخرى 50 000

000 225التوثيق 225 000

000 200الوثائق المكتوبة 200 000

000 25الوثائق األخرى 25 000

000 00050 200الصحف والمجالت 150 000

000 10إشتراكات بوكاالت اإلعالم 10 000

000 25تعليق ونشر اإلعالنات 25 000

000 25نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 25 000

000 508مصاريف  اإلعالمية 508 000

000 400شراء اللوازم والمعدات 400 000

000 40شراء منظومات 40 000

000 60نفقات الصيانة 60 000

000 8خدمات إعالمية أخرى 8 000

000 530 1نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 1 530 000

" 000 130أدب"نفقات استغالل منظومة  130 000

" 000 340 1إنصاف"نفقات استغالل منظومة  1 340 000

000 60استغالل منظومات إعالمية أخرى 60 000

000 00020 120مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 100 000

000 00020 110مصاريف اإلستقباالت 90 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

45نظـام أمـد

000 10مصاريف اإلقامة 10 000

000 70مصاريف المهمات 70 000

000 00010 80إكساء األعوان 70 000

000 00010 80إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 70 000

000 00070 850إرجاع مصاريف التنقل 780 000

000 00020 220المنحة اليومية للتنقل 200 000

000 00050 450المنحة الكيلومترية للتنقل 400 000

000 180إرجاع مصاريف نقل األشخاص 180 000

000 215مصاريف نقل األشخاص 215 000

000 200مصاريف نقل األشخاص بالداخل 200 000

000 15إشتراكات النقل 15 000

000 430تكوين ورسكلة األعوان 430 000

000 50ملتقيات للتكوين 50 000

000 350تربصات تكوين 350 000

000 10التكوين المستمر 10 000

000 20التكوين في اإلعالمية 20 000

000 120نفقات التغذية 120 000

000 45نفقات طبية لفائدة األعوان 45 000

000 40نفقات التداوي 40 000

000 5شراء األدوية والمواد الصيدلية 5 000

000 500 0004 500 4تنظيم اإلمتحانات والمناظرات

000 10اللجان الطبية 10 000

000 75مصاريف النزاعات والتعويضات 75 000

000 15أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 15 000

000 60دفع الخطايا والتعويضات 60 000

000 5معاليم التسجيل 5 000

000 110معاليم الجوالن و العبور 110 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

46نظـام أمـد

000 100معاليم الجوالن 100 000

000 10معاليم العبور 10 000

000 25المساهمة في مصاريف تعليم أبناء األعوان العائدين من الخارج 25 000

000 36خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 36 000

000 30نقل األثاث والمعدات 30 000

000 5اتفاقيات مع أطباء 5 000

000 1خدمات مختلفة 1 000

000 200نفقات التصرف األخرى 200 000

000 200نفقات مختلفة 200 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:02224الفصل
 المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

71 126 0005 515 000 65 611 000

 

  

000 0001763 484 00026 721 24ـ مؤسسات التعلیم الثانوي

000 0002458 857 00024 399 22ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي

000 239-000 229 0002 468 2ـ مؤسسات التكوین 

000 39-000 569 0001 608 1 - المراكز الجھویة للتربیة والتكوین المستمر 

ـ000 000380 380 - المركز الوطني لتكوین المكونین في التربیة

000 100-000 000100 200 ـ معھد مھن التربیة بقربة 

000 100-000 000100 200 ـ معھد مھن التربیة بسوسة

ـ000 00080 80 ـ معھد مھن التربیة بصفاقس 

ـ مؤسسات العمل اإلجتماعي

000 2-000 000110 112 - المدرسة اإلبتدائیة النور للمكفوفین ببئر القصعة ببن عروس

575 000623 00048 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

47نظـام أمـد

000 0008 110المدرسة اإلبتدائية النور للمكفوفين بقابس 102 000

000 0005 195معهد الكفيف بسوسة 190 000

000 2-000 45المدرسة اإلعدادية النور للمكفوفين بقابس 47 000

000 00035 112المدرسة اإلعدادية للمكفوفين حي حشاد ببئر القصعة 77 000

000 0004 51المدرسة اإلبتدائية للمكفوفين بسوسة 47 000

000 435 0001 435 16المندوبيات الجهوية للتربية 15 000 000

000 00020 1720المندوبية الجهوية للتربية بتونس  700 000

000 00065 2665المندوبية الجهوية للتربية بتونس  600 000

000 000110 640المندوبية الجهوية للتربية بأريانة 530 000

000 00030 480المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة 450 000

000 00060 680المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس 620 000

000 00060 400المندوبية الجهوية للتربية بزغوان 340 000

000 00080 750المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت 670 000

000 650المندوبية الجهوية للتربية بنابل 650 000

000 00060 560المندوبية الجهوية للتربية بباجة 500 000

000 000100 700المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة 600 000

000 00040 600المندوبية الجهوية للتربية بالكاف 560 000

000 000120 590المندوبية الجهوية للتربية بسليانة 470 000

000 000120 900المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين 780 000

000 720المندوبية الجهوية للتربية بسوسة 720 000

000 00030 810المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان 780 000

000 00030 580المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير 550 000

000 00040 560المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية 520 000

000 00060 1700المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس  640 000

000 2730المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس  730 000

000 000100 700المندوبية الجهوية للتربية بقفصة 600 000

000 00080 810المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد 730 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

48نظـام أمـد

000 00030 300المندوبية الجهوية للتربية بتوزر 270 000

000 00080 710المندوبية الجهوية للتربية بقابس 630 000

000 00040 380المندوبية الجهوية للتربية بقبلي 340 000

000 00030 740المندوبية الجهوية للتربية بمدنين 710 000

000 00050 360المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين 310 000

000 00050 498مؤسسات أخرى 448 000

000 16المبيت اإلبتدائي بالمناقعة زغوان 16 000

000 32المبيت اإلبتدائي بماطر 32 000

000 100المركز الوطني للتجديد البيداغوجي و البحوث التربوية 100 000

000 00050 350المركز الوطني للصيانة 300 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:02225الفصل
 لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

1 080 000 1 080 000

000 080 1مؤسسات  أخرى 1 080 000

000 080 1المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية 1 080 000

90 385 00012 015 000 000 370 78جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

49

000 274التحويالت:03300الفصل 224 00050 000

000 174منح الدراسة في نطاق التكوين 174 000
000 000174 174المنح  المسندة داخل الجمهورية

000 00050 100منح و إعانات مدرسية 50 000
000 50إعانات لفائدة التالميذ المعوزين 50 000100 000

000 575 8التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 8 570 0005 000

000 500 8مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على التقاعد 8 500 000
000 500 0008 500 8المساهمة بعنوان التنفيل

000 25جوائز ومكافآت 25 000
000 00025 25جوائز أخرى

000 0005 50تدخالت أخرى 45 000
000 5ودادية أعوان وزارة التربية 45 00050 000

000 160التدخالت في ميدان التعليم والتكوين:03303الفصل 160 000

000 160تظاهرات ذات صبغة مدرسية و تربوية 160 000

000 13التدخالت في ميدان البحث العلمي:03304الفصل 13 000

000 13تشجيع البحث العلمي و التكنولوجي 13 000

000 465التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة:03305الفصل 465 000

000 5تدخالت لفائدة قطاع الكتاب 5 000
000 0005 5مصاريف مختلفة لفائدة المطالعة



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

50نظـام أمـد

000 250تظاهرات ثقافية و مهرجانات 250 000

000 000250 250تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية

000 180منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية 180 000

000 000180 180منح لفائدة الجمعيات والمراكز الثقافية

000 30تدخالت أخرى 30 000

000 751المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 751 000

000 751منظمات ذات صبغة خصوصية 751 000

000 000213 213المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

000 000184 184المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة

000 000306 306المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

000 00048 48االتحاد العربي للتعليم التقني

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:03324الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

25 000 000 22 320 0002 680 000

000 680 0002 000 25المندوبيات الجهوية للتربية 22 320 000

000 000180 1180المندوبية الجهوية للتربية بتونس 

000 240المندوبية الجهوية للتربية بتونس  180 000220 000

000 18المندوبية الجهوية للتربية بأريانة 190 000208 000

000 40المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة 300 000340 000

000 10المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس 210 000220 000

000 100المندوبية الجهوية للتربية بزغوان 700 000800 000

000 200المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت 1 120 0001 320 000

000 20المندوبية الجهوية للتربية بنابل 1 080 0001 100 000

000 160المندوبية الجهوية للتربية بباجة 1 040 0001 200 000

000 220المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة 1 530 0001 750 000

000 160المندوبية الجهوية للتربية بالكاف 1 270 0001 430 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

51نظـام أمـد

000 128المندوبية الجهوية للتربية بسليانة 1 150 0001 278 000

000 260المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين 1 800 0002 060 000

000 23-المندوبية الجهوية للتربية بسوسة 660 000637 000

000 190المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان 1 800 0001 990 000

000 62المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير 350 000412 000

000 100المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية 1 000 0001 100 000

000 1120المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس  1 140 0001 260 000

000 2120المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس  850 000970 000

000 100المندوبية الجهوية للتربية بقفصة 1 000 0001 100 000

000 220المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد 1 900 0002 120 000

000 30المندوبية الجهوية للتربية بتوزر 320 000350 000

000 135المندوبية الجهوية للتربية بقابس 900 0001 035 000

000 70المندوبية الجهوية للتربية بقبلي 320 000390 000

000 140المندوبية الجهوية للتربية بمدنين 860 0001 000 000

000 60المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين 470 000530 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة:03325الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

47 000 47 000

000 47مؤسسات  أخرى 47 000
000 00047 47المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية

35 285 000 000 735 0002 550 32جملة التدخل العمومي : 



نظـام أمـد

2013الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

52

1رئيس أو مدير ديوان
8مكلف بمأمورية
1ملحق بالديوان

10الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

53

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 16 000 000 تكلفة الترقــيات : 

2,0تقني 3 مساعد تقني

2,0محلل مركزي 2 محلل

2,0مهندس معماري أول 1 مهندس معماري

2,0مهندس معماري رئيس 1 مهندس معماري أول

3,5قيم أول 450 قيم

3,5قيم مرشد 120 قيم أول

3,5تقني مخبر 110 محضر

3,5تقني أول مخبر فوق الرتبة 30 تقني أول مخبر

2,0مكتبي أو موثق 4 مكتبي مساعد

2,0كاتب تصرف 50 مستكتب إدارة

2,0حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق 1 حافظ مكتبات أو توثيق

2,0حافظ مكتبات أو توثيق 2 مكتبي أو موثق

15,0أستاذ المدارس اإلبتدائية 3 500 معلم أول

2,0مرشد تربوي مساعد 75 معلم أول

2,0كاتب راقن 15 راقن

2,0مستكتب إدارة 10 عون إستقبال



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

54

العــدد

نظـام أمـد

2,0مهندس عام 1 مهندس رئيس

2,0مهندس رئيس 3 مهندس أول

15,0معلّم تطبيق 3 484 معلم

3,5متفقد المدارس االبتدائية 54 معلم

315,0معلّم تطبيق أول أ 6 300 معلّم تطبيق

 مستشار عام في اإلعالم والتوجيه المدرسي
والجامعي

2,0 2  مستشار أول في اإلعالم والتوجيه المدرسي
والجامعي

 مستشار أول في اإلعالم والتوجيه المدرسي
والجامعي

2,0 3  مستشار في اإلعالم والتوجيه المدرسي
والجامعي

3,5أستاذ مبرز أول 16 أستاذ مبرز

2,0واضع برامج 2 تقني مخبراإلعالمية

2,0تقني رئيس 3 تقني أول

2,0تقني أول 30 تقني

3,5متفقد عام للتربية 5 متفقد أول للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية

3,5متفقد عام للتربية 5 متفقد أول للمدارس االبتدائية

3,5متفقد أول للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية 70 متفقد المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية

3,5متفقد أول للمدارس االبتدائية 80 متفقد المدارس االبتدائية

23,0عامل صنف  1 130 1عامل صنف 



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

55

العــدد

نظـام أمـد

33,0عامل صنف  950 2عامل صنف 

43,0عامل صنف  726 3عامل صنف 

3,5أستاذ تعليم فوق الرتبة 1 050 أستاذ

215,0معلم تطبيق أول أ 650 3معلّم تطبيق أول أ

53,0عامل صنف  450 4عامل صنف 

2,0مستكتب إدارة 200 5عامل صنف 

63,0عامل صنف  670 5عامل صنف 

73,0عامل صنف  270 6عامل صنف 

83,0عامل صنف  176 7عامل صنف 

93,0عامل صنف  86 8عامل صنف 

2,0كاتب تصرف 25 8عامل صنف 

103,0عامل صنف  42 9عامل صنف 

3,5مرشد تربوي أول 40 مرشد تربوي

3,5مرشد تربوي 100 مرشد تربوي مساعد

2,0مرشد تربوي 20 قيم مرشد أول

3,5قيم مرشد أول 100 قيم مرشد



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

56

العــدد

نظـام أمـد

2,0مرشد تربوي مساعد 75 أستاذ التعليم الفني للمرحلة األولى

3,5أستاذ أول للتعليم الثانوي 9 702 أستاذ التعليم الثانوي

3,5أستاذ التعليم الثانوي 1 537 أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى

3,5أستاذ مبرز 30 أستاذ أول للتعليم الثانوي

3,5متفقد المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية 35 أستاذ أول للتعليم الثانوي

3,5أستاذ تعليم أول فوق الرتبة 3 047 أستاذ أول للتعليم الثانوي

2,0محلل 1 واضع برامج

2,0ملحق إدارة 300 كاتب تصرف

3,5تقني أول مخبر 60 تقني مخبر

904 35الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

الجزء:

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2013
2013

المصالح المركزية: التربيـة  1 27

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

57

دينــار000 000 21 تكلفة االنتدابات : 

110225335السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2152,0متصرف 2,017
26,02متصرف مستشار

46,04كاتب راقن
49102,0ملحق إدارة 2,059

66,06مستكتب إدارة
472003,5كاتب تصرف 3,5247

55السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

52,05مهندس أول

199200399سلك العملة

11992006,0عامل صنف  6,0399

246سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

46,04محلل
12,01محلل مركزي

13,51تقني مخبراإلعالمية

156سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

56,05مكتبي مساعد
16,01حافظ مكتبات أو توثيق

11سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

12,01مهندس معماري

9755301505سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي

9755303,5أستاذ التعليم الثانوي 3,51505

8508502700 1-سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس اإلبتدائية

تعويض اإلحاالت  
    علي التقاعد 

و مغـادرات أخرى



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

الجزء:

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2013
2013

المصالح المركزية: التربيـة  1 27

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

58

8508503,5 1معلم أول 3,52700

206080سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي

20603,5تقني مخبر 3,580

11سلك مستشاري المصالح العمومية

19,01مستشار المصالح العمومية

140140السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1402,0140تقني

209251460سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية

2092413,5قيم أول 3,5450
103,510قيم مرشد أول

3 3662 2725638  الجملة

تعويض اإلحاالت  
    علي التقاعد 

و مغـادرات أخرى



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

59

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار -11 000 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

109السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
2متصرف

2متصرف مستشار

4كاتب راقن

49ملحق إدارة

6مستكتب إدارة

46كاتب تصرف

199سلك العملة
14عامل صنف 

21عامل صنف 

35عامل صنف 

431عامل صنف 

546عامل صنف 

639عامل صنف 

742عامل صنف 

831عامل صنف 

2سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1محلل مركزي

1تقني مخبراإلعالمية

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

260سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
3أستاذ التعليم الفني

2أستاذ التعليم الفني للمرحلة األولى

103أستاذ التعليم الثانوي

12أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

60

العــدد

140أستاذ أول للتعليم الثانوي

850 1-سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس اإلبتدائية
3معلم

37معلّم تطبيق

21متفقد المدارس االبتدائية

4أستاذ المدارس اإلبتدائية

785 1معلم تطبيق أول

20سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
10تقني أول مخبر

10تقني مخبر

94سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني
1معلم التعليم التقني

84أستاذ التعليم الثانوي التقني

9أستاذ التعليم التقني للمرحلة األولى

1سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
1ممرض الصحة العمومية

6سلك المستشارين في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي
5مستشار أول في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي

1مستشار في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي

2سلك المدرسين المبرزين
2أستاذ مبرز أول

19السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقليزية واإلعالمية
16أستاذ أول

3أستاذ

297سلك األساتذة األولين
296أستاذ تعليم أول فوق الرتبة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

61

العــدد

1أستاذ أول للتعليم  الفني

102سلك المرشدين التربويين
64مرشد تربوي

38مرشد تربوي مساعد

101سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
3قيم

98قيم أول

59سلك التفقد البيداغوجي لوزارة التربية
10متفقد أول للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية

42متفقد أول للمدارس االبتدائية

7متفقد المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية

)*( 122 3الجملة

 

, عزل وفاة  ) خطت أستار بعنوان مغادساث أخشى لمختلف األسباب 244يضاف إلي هزا العذد  (*)

 (...استقالت
 



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

62

145 5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
597متصرف

55متصرف مستشار
8متصرف رئيس

113كاتب راقن
315 2ملحق إدارة

721مستكتب إدارة
26راقن

100عون إستقبال
210 1كاتب تصرف

56السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2مهندس مساعد
4مهندس رئيس
4مهندس عام
46مهندس أول
019 19سلك العملة

474 12عامل صنف 
836 23عامل صنف 
372 33عامل صنف 
734 42عامل صنف 
155 52عامل صنف 
047 62عامل صنف 
079 71عامل صنف 
8682عامل صنف 
9431عامل صنف 
10209عامل صنف 

155 2سلك األعوان الوقتيين
12عون وقتي صنف  أ
286عون وقتي صنف أ
399عون وقتي صنف أ

157 1عون وقتي صنف ب
744عون وقتي صنف ج
67عون وقتي صنف د

28سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
4محلل

18محلل مركزي
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6واضع برامج
67سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

1معاون مكتبي
6مكتبي

20مكتبي مساعد
7موثق

17موثق مساعد
15حافظ مكتبات أو توثيق

1حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
2سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

1مهندس معماري رئيس
1مهندس معماري أول

681 43سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
067 41أستاذ التعليم الثانوي

614 2أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى
946 64-سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس اإلبتدائية

433معلّم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية
18معلم التربية اليدوية والتقنية

027 8معلم أول
174 32معلّم تطبيق

042 317معلّم تطبيق أول أ
648 4أستاذ المدارس اإلبتدائية

604 22معلم تطبيق أول أ
18سلك األساتذةالمعاونين

13أستاذ معاون صنف أ
4أستاذ معاون صنف ج
1أستاذ معاون صنف د

001 3سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
767محضر

242تقني أول مخبر
915 1تقني مخبر

77تقني أول مخبر فوق الرتبة
15سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

9مساعد  التعليم العالي
6أستاذ التعليم العالي

25سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني
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25معلم التعليم التقني
8سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

1ممرض  رئيس للصحة العمومية
3ممرض الصحة العمومية

4ممرض أول للصحة العمومية
30سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية

1أخصائي نفساني رئيس
29أخصائي نفساني

589المتعاقدون
2587عون وقتي صنف أ

2عون وقتي صنف ب
33سلك مستشاري المصالح العمومية

33مستشار المصالح العمومية
147سلك المستشارين في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي

48مستشار أول في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي
63مستشار في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي

13مستشار مساعد في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي
23مستشار عام في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي

313سلك المدرسين المبرزين
234أستاذ مبرز

79أستاذ مبرز أول
3السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

3فني سامي للصحة العمومية
51سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

5متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
9متصرف في الوثائق و األرشيف

37متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف
508السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

5مساعد تقني
7تقني رئيس
88تقني أول

408تقني
635 9التربية-سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة

213 7أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
422 2أستاذ تعليم فوق الرتبة
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941 27سلك األساتذة األولين
941 27أستاذ أول للتعليم الثانوي

336 2سلك المرشدين التربويين
83مرشد تربوي أول

525مرشد تربوي
728 1مرشد تربوي مساعد

199 9سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
130 4قيم

228 4قيم أول
629قيم مرشد أول

212قيم مرشد
358 1سلك التفقد البيداغوجي لوزارة التربية

45متفقد عام للتربية
204متفقد أول للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية

223متفقد أول للمدارس االبتدائية
452متفقد المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية

434متفقد المدارس االبتدائية
309 190الجملة



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

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

27 الباب:
المصالح المركزية: التربيـة 

000 616 00022 796 00096 000 00025 616 00022 126 00071 670المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 490 0009 484 00026 490 0009 484 26مؤسسات التعليم الثانوي

000 670 0009 857 00024 670 0009 857 24مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم األساسي

000 000506 619 0002 000506 229 0002 390مؤسسات التكوين

000 0006 000623 0006 623مؤسسات العمل اإلجتماعي

000 134 0002 435 00041 000 00025 134 0002 435 16المندوبيات الجهوية للتربية

000 000810 000778 000810 000498 280مؤسسات أخرى

000 000335 677 0003 00047 000335 080 0001 550 2المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 000335 677 0003 00047 000335 080 0001 550 2مؤسسات  أخرى

000 951 00022 473 000100 047 00025 951 00022 206 00072 220 3الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
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مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

27 الباب:
المصالح المركزية: التربيـة 

000 490 9مؤسسات التعليم الثانوي 26 484 000 9 490 000 26 484 000

000 670 9مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم األساسي 24 857 000 9 670 000 24 857 000

000 506مؤسسات التكوين 2 619 000 506 000 2 229 000 390 000

000 6مؤسسات العمل اإلجتماعي 623 000 6 000 623 000

000 134 2المندوبيات الجهوية للتربية 41 435 000 25 000 000 2 134 000 16 435 000

000 810مؤسسات أخرى 778 000 810 000 498 000 280 000

000 616 00022 796 00096 000 00025 616 00022 126 00071 670الجملة  العامة
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جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

مؤسسات التعلیم الثانوي
أ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة 
I للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونــس

105.00011.000116.000116.000المدرسة الصادقیة بتونس001

100.00055.000155.000155.000معھـــد بورقیبـة النموذجي بتونــس002

67.0004.50071.50071.500المعھــــد العلــوي003

55.0005.00060.00060.000معھـــد منفلــوري بتونس004

55.0004.20059.20059.200معھــد نھج الباشــا بتونس005

80.0006.40086.40086.400معھــد نھج روسیــا بتونس006

75.0007.60082.60082.600معھـــد قرطـاج الرئاســة007

47.0004.10051.10051.100معھــد قرطـاج حنبعـل008

40.0004.10044.10044.100معھــد نھج 2 مارس 1934 بحلق الوادي 009

90.0008.50098.50098.500معھـــد محمد العربي الشماري بالوردیة010

250.000140.000390.000390.000المعھـــــــد الریاضي بیار دي كوبرتان بالمنزه011

52.0005.30057.30057.300معھـــد العھد الجدید بالكباریـــة012

78.0007.00085.00085.000معھـــد شارع 9 أفریل 1938 بتونس013

65.0007.70072.70072.700معھـــد باب الخضــراء بتونس014

44.0004.50048.50048.500معھـــد الكــــــرم015

62.0005.00067.00067.000معھـــد عائشة بالغة بنھــج مرسیلیــا تونس016

34.0004.50038.50038.500معھـــد جبل الجلـــــــود017

47.0005.00052.00052.000معھد ابن أبى الضیاف بمرسى السعادة018

35.0004.00039.00039.000معھـــد قرطاج بیرصة019

40.0005.50045.50045.500معھد ابن سینا بالكباریة020

35.0003.00038.00038.000معھد نھج صیادة بالوردیة021

40.0005.50045.50045.500معھد مرسى الریاض022

45.0006.40051.40051.400معھد العوینة023

34.0004.00038.00038.000معھد نھج 36 حي الخضراء تونس024

43.0004.00047.00047.000معھد الكباریة025

40.0004.80044.80044.800معھد علي الدوعاجي بمرسى السعادة026

23.0002.40025.40025.400معھد قرطاج درمش027

1.681.000329.0002.010.0002.010.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
I التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

ب ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة 
II للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونــس

72.0007.60079.60079.600معھــد بــاردو028

72.0006.80078.80078.800معھـــد محمد عطیة بخزنـدار029

110.00023.900133.900133.900معھـــد راضیة الحداد بالعمــران030

80.00017.10097.10097.100معھـد نھج اإلمام مسلم بالمنزه031

73.0006.60079.60079.600معھــد حي ابن خلدون بتونس032
66.0006.80072.80072.800معھــد السیجومـي033

ســــنــة 2013

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المیزانیـــات الملحقــة ترتیبیــــا بــــوزارة التــــربیـة 
  التقدیـــرات 
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

36.0004.00040.00040.000معھـــد المنـــزه التاســــع034
76.0008.50084.50084.500معھـــد الزھــروني 035
55.0006.30061.30061.300معھـــد حي الحدیقـــــة036
45.0003.60048.60048.600معھـــد باردو 0372
48.0004.50052.50052.500معھـــد العمران األعلى038
48.0005.00053.00053.000معھـــد اإلمتیاز بسیدي حسین039
12.00030012.30012.300المعھد النموذجي للفنون بالعمران040
60.0008.00068.00068.000معھد الحرایریة041
42.0006.60048.60048.600معھد حي بوقطفة 2 بسیدي حسین 042
53.0006.00059.00059.000معھد سیدي حسین - تونس043
30.0002.70032.70032.700معھد محمد الدشراوي بالمنزه التاسع044
32.0002.70034.70034.700معھد الحرایریة 0452

1.010.000127.0001.137.0001.137.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
II التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

ت  ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

78.00021.50099.50099.500المعھـــــــــد النموذجي بأریانــــة046
57.0008.00065.00065.000معھـــد المنــــزه الســـادس047
51.0006.40057.40057.400معھـــد خیر الدیـــن بأریانــــة048
70.0006.80076.80076.800معھد أبوالقاسم الشابي بحي التضامن 049
58.0008.10066.10066.100معھـــد الوفـــاء طریق رواد بأریانـــــة050
45.0006.50051.50051.500معھـــد قلعــة األندلـس051
49.0006.50055.50055.500معھـــد حسن حسني عبد الوھاب بالمنیھلـــــة052
52.0005.50057.50057.500معھـــد حنبعـــل بأریانــــة053
56.0006.80062.80062.800معھـــد نھج العطارین بأریـــانة054
47.0006.30053.30053.300معھـــد الرفاھة بالمنیھلة055
30.0004.10034.10034.100معھد سیدي ثابت056
40.0005.50045.50045.500معــھد سكرة057
42.0005.30047.30047.300معھد حي النصر بأریانة 058
53.0004.90057.90057.900معھد العھد الجدید بحي التضامن059
45.0005.50050.50050.500معھد برج الوزیر060
38.0004.30042.30042.300معھد حي الصحافیین الغزالة برواد061
33.0004.70037.70037.700معھد محمود المسعدي بحي التضامن 062
30.0003.00033.00033.000معھد دار فضال بسكرة063
29.0004.70033.70033.700معھد رواد064
33.0004.80037.80037.800معھد حمیدة بكیر المنیھلة065
44.0008.80052.80052.800المعھد النموذجي بیرم الخامس بالمنزه الثامن066

980.000138.0001.118.0001.118.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

ث  ـ مؤسسات  التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

96.00033.500129.500129.500معھد حنبعل بطبربـــــة067

110.00010.000120.000120.000معھـــد ابن أبي الضیاف بمنوبـــة068
64.0007.60071.60071.600معھد الفارابي بالمرناقیــــة069
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الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

46.0004.30050.30050.300معھد إبن عرفة بالجدیـــــدة070

53.0005.10058.10058.100معھـــد اسد ابن الفرات بوادي اللیل071

56.0005.80061.80061.800معھـــد حمودة باشا بمنوبــــة072

55.0004.00059.00059.000معھـــد طریــق الشویقــــي بطبربــــة073

67.0003.80070.80070.800معھـــد الشبــاب بــدوارھیشـــر074

33.0003.10036.10036.100معھد إبن منفورببرج العامري075

52.0006.10058.10058.100معھد خالد ابن الولید بدوارھیشر076

58.0003.60061.60061.600معھد شارع اإلستقالل بشباو- وادي اللیل077

30.0003.10033.10033.100معھد اإلمتیازبالجدیدة078

30.0002.70032.70032.700معھد البطان079

23.0001.80024.80024.800معھد وادي اللیل080

23.0001.70024.70024.700معھد طبربة081

22.0002.30024.30024.300معھد منوبة082

30.0002.50032.50032.500معھد دوار ھیشر083

848.000101.000949.000949.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

ج ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

68.0009.50077.50077.500معھـــد ابن رشیـــــق بالزھــــراء084

78.0009.20087.20087.200معھـــد بــن عـــروس085

58.0007.90065.90065.900معھـــد حمــام األنــــف086

45.0005.50050.50050.500معھـــد ابن خلـــدون بــــرادس087

44.0006.40050.40050.400معھـــد نھج طـــھ حسیـــن بمقریـــــن088

43.0005.80048.80048.800معھـــد مرنــــاق089

68.0009.20077.20077.200معھـــد المحمدیة 0902

45.0006.20051.20051.200معھـــد ابن منظــور بالمدینة الجدیدة091

55.0007.40062.40062.400معھـــد المروج 0921

55.0008.50063.50063.500معھـــد فوشانـــــة093

94.00020.000114.000114.000معھـــد فرحـات حشـــاد برادس094

58.0007.70065.70065.700معھـــد المـروج 4 095

36.0006.30042.30042.300معھـــد حـــي الســـــالم ببومھل096

50.0005.90055.90055.900معھـــد برج السدریة097

50.0007.40057.40057.400معھـــد حي األمل بفوشانة098

43.0006.00049.00049.000معھد أبو القاسم الشابي بمرناق099

32.0004.50036.50036.500معھد المدینة الجدیدة 1003

38.0005.50043.50043.500معھد المحمدیة 101

60.0008.00068.00068.000معھد المروج 1026

30.0004.80034.80034.800معھد البشیرالنبھاني بحمام األنف103

30.0004.80034.80034.800معھد المغیرة بفوشانة104

32.0004.50036.50036.500معھد خیر الدین باشا بالمروج  ـ  بئر القصعة105
1.112.000161.0001.273.0001.273.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

ح ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

53.00030.00083.00083.000معھـــد سلیمان بن سلیمان بزغــوان106

66.00050.300116.300116.300معھـــد محمود المسعدي بالفحص107

76.00040.200116.200116.200معھـــد ابن شرف بالناظـــور108

58.00029.50087.50087.500معھـــد حي النزھـــة بزغــوان109

52.00022.50074.50074.500معھـــد ابن شرف بالزریبة110

40.00013.50053.50053.500معھـــد ابن رشیق ببئر مشارقة111

40.00013.00053.00053.000معھـــد الفارابي بالفحص112

25.0002.00027.00027.000معھـــد الفحص113

40.00040.00080.00080.000معھد صواف114

48.00035.00083.00083.000معھد الناضور115

498.000276.000774.000774.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

خ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

58.0007.90065.90065.900معھـــد الحبیب ثامـــر ببنـــزرت116

48.0006.00054.00054.000معھـــد منزل بورقیبـــــة117

85.00061.000146.000146.000معھـــد ماطـــــر118

44.0006.30050.30050.300معھـــد نھج باش حانبـــھ ببنـــزرت119

60.0007.50067.50067.500معھـــد محمد علي العنابـــي برأس الجبــــل120

54.0008.00062.00062.000معھـــد فرحات حشـاد ببنــزرت121

40.0005.00045.00045.000معھـــد العالیة122

39.0003.60042.60042.600معھـــد طریق طبرقــة بماطــر123

81.00037.300118.300118.300معھـــد سجنـــان124

44.0005.00049.00049.000معھـــد الھــادي شاكـــر ببنـــزرت125

51.0008.00059.00059.000معھـــد القنـــال بمنزل عبد الرحمان126

73.00023.90096.90096.900معھـــد ابن سینــــا بمنـزل بورقیبـــة127

70.00025.70095.70095.700معھـــد بنزرت128

47.0005.30052.30052.300معھـــد منــزل جمیـــل129

71.00070.000141.000141.000معھـــد بازینة130

45.0004.50049.50049.500معھـــد رأس الجبل131

32.0004.30036.30036.300معھد ابن رشد بمنزل بورقیبة132

50.00035.70085.70085.700المعھــــد النموذجي 15 أكتوبر 1963 ببنزرت133

54.00050.000104.000104.000معھد غزالة134

27.0003.70030.70030.700معھد تینجة135

32.0002.70034.70034.700معھــــد 15 أكتوبر 1963 بسجنان136

31.00013.50044.50044.500معھد أوتیك137

20.0002.90022.90022.900معھد محمد سالمة بعوسجة138

20.0007.20027.20027.200معھد جبل السمان139

1.176.000405.0001.581.0001.581.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

د ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

39.0006.20045.20045.200معھد بورقیبـــة بحمـــام الغـــزاز140
80.00027.900107.900107.900معھـــد قربــــة141
60.00030.00090.00090.000معھد عبد العزیز الخوجة بقلیبیة142
56.0007.20063.20063.200معھـــد محمد بوذینة بالحمامـــات143
42.0006.20048.20048.200معھـــد بنــي خیـــار144
28.00021.90049.90049.900معھـــد الھواریــــة145
36.0005.70041.70041.700معھـــد حي البستـــان بقلیبیــــة146
26.0003.50029.50029.500معھد المیدة147
75.0008.90083.90083.900معھـــد محمود المسعـــدي بنابـــل148
30.0005.90035.90035.900معھـــد طریــق الشاطــئ بسلیمـــان149
100.00049.000149.000149.000معھـــد قرنبالیـــة150
77.00046.400123.400123.400معھـــد نھـــج الطیب المھیـــري بمنزل تمیــم151
58.00049.600107.600107.600المعھد النموذجي بنابل152
35.0005.30040.30040.300معھـــد منزل بوزلفة153
30.0006.00036.00036.000معھد نھــج المنــزه ببني خّالد154
42.0007.40049.40049.400معھد دار شعبـان الفھــري155
81.00015.80096.80096.800معھد شارع علي البلھوان بنابل156
37.0005.30042.30042.300معھد بوعرقوب157
24.0004.00028.00028.000معھد تاكلسة158
29.0006.50035.50035.500معھد العھد الجدید بالحمامات159
24.0003.00027.00027.000معھد شارع 7 أفریل 1943 بمنزل تمیم160
25.0003.50028.50028.500معھد العھد الجدید بزاویة المقایز161
20.0002.80022.80022.800معھد 2 مارس 1934 بقربة162
20.0003.00023.00023.000معھد ابن سینا قرمبالیة 163

1.074.000331.0001.405.0001.405.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

ذ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

66.0006.00072.00072.000معھـــد ابن الھیثم بباجـــة164
56.00034.00090.00090.000معھـــد عمر القلشاني بباجــــــة165
68.00031.80099.80099.800معھـــد الطاھر بن عاشور بنفـــزة166
54.00053.500107.500107.500معھـــد البشیر صفر بعمـــدون167
52.00017.80069.80069.800معھـــد ابن أبي الضیاف بتبرســــــق168
54.00059.800113.800113.800معھـــد العھد الجدید بتیبـــــار169
40.00026.90066.90066.900معھـــد ابن زیـــدون بتستـــور170
44.00036.10080.10080.100معھـــد 2 مارس 1934 بقبالط171
52.00021.00073.00073.000معھـــد ابن منظور بالمـــزارة باجــــة172
31.0003.50034.50034.500معھـــد ابن البیطــــار بمجـاز البـــاب173
75.00025.100100.100100.100معھـــد أبو القاسم الشابي بمجــاز البــــاب174
73.00057.200130.200130.200معھـــد 2 مارس 1934 بباجة175
32.0003.30035.30035.300معھـــد شارع البیئة بباجة 176
37.0004.00041.00041.000معھد نفزة177
33.0003.60036.60036.600معھد علي البلھوان بباجة178
37.0002.20039.20039.200معھد محمود المسعدي بمجاز الباب179
29.0003.80032.80032.800معھد تستور180
27.0003.20030.20030.200معھد الشاذلي خزندار بتبرسق181
28.0003.20031.20031.200معھد عمار فرحات بنفزة182

888.000396.0001.284.0001.284.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

ر ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

80.00076.800156.800156.800معھـــد شارع الحریـــة بجندوبـــة183
88.00075.400163.400163.400معھـــد عین دراھــــم184
70.00045.800115.800115.800معھـــد 2 مارس 1934 بطبرقة185
75.00072.000147.000147.000معھـــد بوسالــــم186
100.000110.200210.200210.200معھـــد غار الدمـــاء187
53.0005.80058.80058.800معھـــد خمیس الحجـــري بجندوبـــة188
110.000109.700219.700219.700معھـــد فرنانـــــــة189
35.0004.40039.40039.400معھـــد ابو القاسم الشابي بغار الدمــــاء190
60.00027.10087.10087.100معھـــد طبرقــــــة191
35.0004.10039.10039.100معھـــد 9 أفریل 1938 بجندوبة192
53.00046.00099.00099.000معھـــد شارع البیئة ببوسالم193
85.00080.800165.800165.800معھـــد العھد الجدید حي الھادي بن حسین بجندوبة194
50.00030.00080.00080.000معھـــد اإلمتیاز بوادي ملیـــز195
47.00032.20079.20079.200معھد العھد الجدید ببوسالم 196
31.0004.90035.90035.900معھد جندوبة197
40.00024.10064.10064.100معھد خمیر بعین دراھم198
79.00030.000109.000109.000معھد إبن خلدون بفرنانة199
24.0002.90026.90026.900معھد مصطفى الفارسي بجندوبة200
24.0003.80027.80027.800معھد فرحاد حشاد بغار الدماء201
20.0003.00023.00023.000معھد ابن خلدون بعین دراھم202

1.159.000789.0001.948.0001.948.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

ز ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

84.00041.900125.900125.900المعھــــد النموذجـي بالكــاف203
77.00055.700132.700132.700معھـــد تاجرویـــن204
60.00031.70091.70091.700معھـــد شـارع المنجـي سلیـــم بالكــــاف205
48.00048.90096.90096.900معھـــد الحبیــب بورقیبـــة بالدھمانــي206
39.00015.30054.30054.300معھـــد الجریصــــة207
45.00040.80085.80085.800معھـــد الســـرس208
40.00021.70061.70061.700معھـــد قلعــة السنــــان209
45.00024.20069.20069.200معھـــد القلعـــة الخصبــة بالكــاف210
49.00042.80091.80091.800معھـــد نبــــر211
100.0005.300105.300105.300معھـــد نھــج أحمــد عمـــارة بالكــــاف212
55.00039.00094.00094.000معھـــد 8 فیفري 1958 بساقیة سیدي یوسف213
48.00014.50062.50062.500معھـــد 2 مارس 1934 بالكاف214
26.0002.00028.00028.000معھد علي الحصري بتاجروین215
30.0003.00033.00033.000معھد فرحات حشاد بالكاف الغربیة216
23.0002.00025.00025.000معھد الطویرف217
25.0002.60027.60027.600معھد محمود المسعدي بالدھماني218
59.00059.600118.600118.600معھد العھد الجدید بالقصور219
22.0002.00024.00024.000معھد نبر 2202
28.0004.00032.00032.000معھد 20 مارس 1956 بالسرس221

903.000457.0001.360.0001.360.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

س ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

80.00055.000135.000135.000معھـــد سلیانــة222

55.00024.80079.80079.800معھـــد بوعـــرادة223

45.00044.00089.00089.000معھـــد برقــو224

70.00067.300137.300137.300معھـــد الكریـــب225

46.00064.100110.100110.100معھـــد الروحیـــة226

52.00085.600137.600137.600معھـــد مكثــــر227

91.00060.000151.000151.000معھـــد 2 مارس 1934 بسلیانة228

50.00036.50086.50086.500معھـــد قعفــــــور229

37.0003.50040.50040.500معھـــد شارع فرحـات حشـاد بمكثــر230

50.00025.00075.00075.000معھـــد حـي الحیـاة بسیـدي بورویـــس231

51.00060.000111.000111.000معھـــد كسرى232

27.0003.00030.00030.000معھـــد قعفور 2332

70.00065.000135.000135.000معھـــد ابن خلدون بسلیانة234

32.0003.50035.50035.500معھـــد فرحات حشاد ببوعرادة235

55.0005.00060.00060.000معھد حي المنجي سلیم بسلیانة236

26.0002.80028.80028.800معھد الباجي المسعودي بالكریب237

19.0002.40021.40021.400معھد أبوالقاسم الشابي بكسرى238

50.00040.00090.00090.000معھد حي األنس 1 بالروحیة239

22.0002.00024.00024.000معھد حي القراوة بمكثر240

25.0002.50027.50027.500معھد شارع ابن سینا بالعروسة241

19.0003.00022.00022.000معھد طریق تونس ببرقو242

972.000655.0001.627.0001.627.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

ش ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

36.0003.30039.30039.300معھـــد 2 مارس 1934 بالقصرین243

108.00076.800184.800184.800معھـــد سبیطلــــة244

62.00042.700104.700104.700معھـــد ابن شــرف بتالـــــة245

70.0007.60077.60077.600معھـــد الشابـــي بالقصریـــــن246

54.00038.50092.50092.500معھـــد سبیبـــــــة247

60.0005.80065.80065.800معھـــد فریانـــة248

38.00064.700102.700102.700معھـــد فوسانــــة249

103.00090.600193.600193.600معھـــد ماجل بلعبــــاس250

85.00039.000124.000124.000معھـــد القصریــــــن251

65.0008.40073.40073.400معھـــد حي المنــــار بالقصریـــن252

45.0005.30050.30050.300معھـــد اآلثــار بسبیطلـــة253

55.00038.90093.90093.900معھـــد جدلیــان254

60.00056.400116.400116.400معھـــد تالة255

80.00048.100128.100128.100معھد سبیطلة 2562

55.0005.50060.50060.500معھد حي الزھور بالقصرین257

60.00069.400129.400129.400معھد العیون258
52.00024.70076.70076.700معھد تالبت259
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

33.0003.70036.70036.700معھد اإلمتیاز بفوسانة260

25.0002.90027.90027.900معــــھد العھد الجدید بتالة261

35.0004.50039.50039.500معھد المنجي سلیم بسبیبة262

80.00032.200112.200112.200معھد حاسي الفریـــــــد263

25.00029.60054.60054.600معھد فرحات حشاد بالرخمات264

50.00037.40087.40087.400معھد حیـــــدرة265

21.0003.00024.00024.000معھد ابن سینا ببوزقام266

23.0003.00026.00026.000معھد أبو القاسم الشابي بفریانة267

30.00024.00054.00054.000المعھد النموذجي بالقصرین268

1.410.000766.0002.176.0002.176.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

ص ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

200.00065.700265.700265.700المعھـــد النموذجـــــي بسوســـــــــة269

62.00010.00072.00072.000معھـــد شارع الطاھر صفــر بسوســـة270

48.0006.20054.20054.200معھـــد عبد العزیز الباھي بسوســـة271

71.0008.00079.00079.000معھـــد علي بورقیبـــة بالقلعـــة الكبــــرى272

63.00010.00073.00073.000معھـــد حمـــام سوســــــة273

38.0005.50043.50043.500معھـــد فرحات حشاد بمساكن274

34.0005.00039.00039.000معھـــد سیدي بوعلــــــي275

39.0005.20044.20044.200معھـــد حي الریــاض بسوســـــــة276

45.0006.30051.30051.300معھـــد سالــم بن حمیــدة بأكـــودة277

61.0008.00069.00069.000معھـــد 2 مارس 1934 بسوسة278

72.0009.00081.00081.000معھـــد عثمـــان الشطــي بمساكـــن279

67.0008.30075.30075.300معھـــد أحمد نورالدین بسوســــــة280

30.0004.80034.80034.800معھـــد حي الرمانة بالقلعة الصغرى281

37.0005.50042.50042.500معھـــد ابن رشد حي الریــاض بسوســـــة282

84.00026.300110.300110.300معھـــد النفیضـــة283

30.0005.00035.00035.000معھد الجوھرة بسوسة284

34.0005.70039.70039.700معھد ابن سینا بمساكن285

34.0003.90037.90037.900معھد حي الریاض ببوفیشة286

44.0005.60049.60049.600معھد أبوالقاسم الشابي بالقلعة الكبرى287

44.0006.00050.00050.000معھد حمام سوسة 2882

37.0004.40041.40041.400معھد النفیضة 2892

32.0006.00038.00038.000معھد محمود المسعدي بسیدي عبد الحمید - سوسة290

28.0004.80032.80032.800معھد الزاویة والقصیبة والثریات291

24.0002.80026.80026.800معھد سیدي الھاني292

23.0004.00027.00027.000معھد السالم حي الریاض بسوسة293

1.281.000232.0001.513.0001.513.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

ض ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

60.00012.00072.00072.000معھـــد ابن رشیـــق بالقیــــروان294

45.00032.00077.00077.000معھــد رقـــادة بالقیـــــروان295

56.00044.000100.000100.000معھـــد نصر اللــــھ296

78.00088.000166.000166.000معھـــد حفـــوز297

60.00072.000132.000132.000معھـــد بوحجلــــة298

43.00050.00093.00093.000معھـــد الوسالتیـــــة299

64.00048.000112.000112.000معھـــد السبیخــــــة300

45.0007.00052.00052.000معھـــد عقبــة ابن نافـــــع بالقیــــروان301

48.00056.000104.000104.000معھـــد علي الزواوي بحاجب العیــــــون302

36.00070.000106.000106.000معھـــد العــال303

42.00040.00082.00082.000معھـــد الشــــــراردة304

60.00028.00088.00088.000معھـــد دار األمـــان بالقیـــروان305

47.0006.50053.50053.500معھـــد ابن الجـزار بالقیــروان306

26.0006.00032.00032.000معھـــد نھـج ابن عرفـــة بالشبیكــــة307

48.00063.000111.000111.000معھـــد ابن خلدون بالوسالتیة308

34.0006.00040.00040.000معھـــد األغـــالبة بالقیروان309

25.0003.00028.00028.000معھـــد ابن سینا بنصراهللا 310

25.0004.00029.00029.000معھـــد منزل المھیري311

56.00035.00091.00091.000المعھد النموذجي بالقیروان312

38.0006.00044.00044.000معھد أبوالقاسم الشابي بحاجب العیون313

26.0006.00032.00032.000معھد محمود المسعدي بالسبیخة314

26.0005.00031.00031.000معھد  فرحات حشاد بحفوز 315

27.0006.00033.00033.000معھد  الطاھر الحداد ببوحجلة 316

26.0006.00032.00032.000معھد القیروان317

32.0006.50038.50038.500معھد الشاذلي عطاء اهللا القیروان318

1.073.000706.0001.779.0001.779.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

ط ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

74.00012.70086.70086.700معھـــد بورقیبـــة بالمنستیـــر319

65.0009.50074.50074.500معھـــد سعید ابي بكـــر بالمكنیــــن320

70.00010.00080.00080.000معھـــد جمـّـــال321

50.0006.00056.00056.000معھـــد طبلبـــــة322

29.0003.50032.50032.500معھـــد البقالطــــة323

31.0003.80034.80034.800معھـــد صیادة324

27.0003.00030.00030.000معھـــد بنــي حســـــان325

41.0004.00045.00045.000معھـــد قصیبة المدیوني بالمنستیــــر326

40.0005.00045.00045.000معھـــد علي بورقیبة ببنبلـــة327

24.0003.00027.00027.000معھـــد خنیـــــــس328

36.0005.00041.00041.000معھـــد الساحلین329

59.00010.50069.50069.500معھـــد شارع فطومـة بورقیبـة بالمنستیــــر330
58.0006.80064.80064.800معھـــد 2 مارس 1934 بقصر ھالل331
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

39.0005.00044.00044.000معھــد المكنین332

41.0004.00045.00045.000معھـــد زرمدین333

29.0005.00034.00034.000معھـــد حي الریاض 2 بقصر ھالل334

32.0005.00037.00037.000معھـــد الوردانین335

28.00013.00041.00041.000معھـــد منزل الحیاة336

30.0004.30034.30034.300معھد أبو القاسم الشابي بجّمال337

32.0003.50035.50035.500معھد عمیرة الحّجاج بالمكنین338

25.0002.10027.10027.100معھد لمطة339

81.00039.900120.900120.900المعھد النموذجي بالمنستیر340

30.0005.00035.00035.000معھد بنان بوضر341

25.0002.50027.50027.500معھد سكرین بطبلبة 342

40.0006.40046.40046.400معھــــد الھـادي خفشـــة بالمنستیـــر343

19.0002.50021.50021.500معھد  طریق بني حســــان بجمال  344

1.055.000181.0001.236.0001.236.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

ظ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

61.00028.00089.00089.000معھـــد قصـــور الســــاف 345

43.00021.00064.00064.000معھـــد أبو القاسم الشابي بالشابـــــة346

54.00033.00087.00087.000معھـــد الجــــــم347

45.0007.00052.00052.000معھـــد الطاھر صفر بالمھدیـــــة348

48.00022.00070.00070.000معھـــد شربـــــان349

45.00016.00061.00061.000معھـــد بومــرداس350

29.0002.10031.10031.100معھـــد رجیــش351

34.00026.00060.00060.000معھـــد سیــدي علـــــوان352

41.00047.00088.00088.000معھـــد ھبیـــرة353

60.00046.000106.000106.000معھـــد السواســــي354

105.00011.000116.000116.000معھـــد ابن سینا بالمھدیـــــة355

25.0004.30029.30029.300معھـــد ملولش356

50.00061.000111.000111.000معھـــد أوالد الـــشـــامخ357

30.0003.50033.50033.500معھد  أبو القاسم الشابي قصور الساف  358

23.0002.50025.50025.500معھد التاللسة359

26.0003.00029.00029.000معھد إبن رشد بالشابة360

26.0002.00028.00028.000معھد سیدي زید361

20.0001.50021.50021.500معھـــــد ساقیــــــة الخــــــادم362

25.0002.50027.50027.500معھد النفاتیة363

24.0003.80027.80027.800معھد البرادعة364

22.0003.00025.00025.000معھد كركر365

22.0002.80024.80024.800معھد محمود المسعدي بالجم366

858.000349.0001.207.0001.207.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

ع ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1

71.00052.500123.500123.500المعھـــــــد النموذجــي بصفاقـــــس367

100.00013.800113.800113.800معھـــد 15 نوفمبر 1955 بصفاقس368

71.00010.70081.70081.700معھـــد الھـادي شاكــر بصفاقـــس369

64.00018.50082.50082.500معھـــد مجیـدة بولیلـــة بصفاقـــس370

41.0005.80046.80046.800معھـــد الحبیب معـزون بصفاقــس371

66.00013.80079.80079.800معھـــد محمد علي بصفاقـــس372

51.00016.70067.70067.700معھـــد عقــــارب373

45.00049.00094.00094.000معھـــد بئــر علي بن خلیفــة 374

48.0008.20056.20056.200معھـــد حي الحبیــب بصفاقـــــــس375

68.0008.00076.00076.000معھـــد 20 مارس 1956 بصفاقس376

74.00010.10084.10084.100معھـــد 9 أفریل 1938 بصفاقس377

86.00036.400122.400122.400معھـــد علي بورقیبـــة بالمحـــرس378

67.00031.80098.80098.800معھـــد العھد الجدید بالصخیرة379

30.0008.40038.40038.400معھـــد محمود مقدیش بصفاقس380

31.0003.70034.70034.700معھـــد أبوالحسن اللخمي بصفاقس381

57.00040.00097.00097.000معھـــد الغریبـــة382

89.00040.500129.500129.500معھـــد بئرعلي بن خلیفة 3832

42.00010.20052.20052.200معھد الھـادي السوسـي بصفاقــس384

23.0002.90025.90025.900معھد عقارب 3852

30.0004.70034.70034.700معھـــــد مصطفى الفراتي بصفاقس 386

21.0005.20026.20026.200معھد الطیب المھیري طریق العین بصفاقس387

36.00048.00084.00084.000معھد إبن أبي الضیاف ببئرعلي بن خلیفة388

52.00044.70096.70096.700معھـــــــد ابن خلدون بالصخیرة389

20.0004.40024.40024.400معھد حاتم المكي بالمحرس390

1.283.000488.0001.771.0001.771.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1 

غ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2

43.0004.30047.30047.300معھـــد 25 جویلیة 1957 بصفاقس391

51.0007.30058.30058.300معھـــد الحبیب ثامــر بصفاقــس392

42.00014.70056.70056.700معھـــد فرحـات حشــاد بقرقنـــة393

64.00055.600119.600119.600معھـــد 18 جانفي 1952 بجبنیانة394

55.00033.40088.40088.400معھـــد الحنشـــــة395

55.0008.00063.00063.000معھـــد المنجي سلیــم بساقیـــة الزیــت396

66.00058.800124.800124.800معھـــد منــزل شاكــــــر397

27.0002.10029.10029.100معھـــد حــــزق398

40.0005.00045.00045.000معھـــد أبو القاسم الشابي بالشیحیة399

32.0004.00036.00036.000معھـــد العامرة400

32.0003.40035.40035.400معھـــد الصادق الفقي بساقیة الدائر401

32.0004.80036.80036.800معھد الفاضل بن عاشور طریق المھدیة بساقیة الدائر402
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

32.0005.50037.50037.500معھد ابن رشیق حي األنس بساقیة الّزیت403

37.0002.40039.40039.400معھد محمود المسعدي بالحنشة404

30.0003.80033.80033.800معھد الخلیـج طریق سیدي منصور بصفاقـس405

25.0002.30027.30027.300معھد أبو اسحاق الجبنیاني بجبنیانة406

27.0002.60029.60029.600معھد قرمدة407

690.000218.000908.000908.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2

ف ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

100.00049.700149.700149.700المعھـــــد النموذجـــي بقفصـــة408
85.0008.10093.10093.100معھـــد حسین بوزیــان بقفصـــة409
91.00041.600132.600132.600معھـــد حــــي الشباب بقفصــــة410
40.0005.60045.60045.600معھـــد احمــد التلیلــي بقفصـة قصــر411
69.00035.200104.200104.200معھـــد 2 مارس 1934 بالردیف412
43.0005.50048.50048.500معھد 9 أفریل 1938 بأم العرائس 413
27.0005.00032.00032.000معھـــد المضیلـــــة414
64.00018.40082.40082.400معھـــد القطـــار415
48.00085.900133.900133.900معھـــد السنـــــد416
50.0006.60056.60056.600معھـــد المتلــــوي417
36.0005.20041.20041.200معھـــد ابن راشـد بقفصــــــة418
31.0002.60033.60033.600معھـــد طریق قفصــة بالمتلــــوي419
140.00029.500169.500169.500معھـــد أحمـــد السنوســــي بقفصـــــة420
49.0005.00054.00054.000معھـــد ابن المنظور المتلوي 421
33.0004.30037.30037.300معھـــد قصر قفصة422
32.0003.80035.80035.800معھـــد الفارابي بالقطار 423
43.00056.00099.00099.000معھـــد بلخیر424
27.0003.10030.10030.100معھد حي سیدي عبد القادر بالردیف425
40.00047.00087.00087.000معھد زنوش426
30.00031.60061.60061.600معھد حّوال الوادي ببلخیر427
29.0003.60032.60032.600معھد 18 جانفي 1952 بالردیف428
35.0005.50040.50040.500معھد طریق توزر بالمتلــــوي429
32.00040.80072.80072.800معھد أوالد بوعمــــران430
25.0003.10028.10028.100معھد ابن شباط  بالردیف 431
30.0003.40033.40033.400معھد ابن خلدون بسیدي عیش432
36.0004.00040.00040.000معھد اإلمتیاز بأم العرائس433
40.0005.40045.40045.400معھد حي السرور بقفصة434
22.0002.60024.60024.600معھد ابوالقاسم الشابي بحي الشباب بقفصة435
18.0001.50019.50019.500معھد ابن عرفة بالمتلوي436
21.00024.30045.30045.300معھد سیدي بوبكر437
21.0003.20024.20024.200معھد ابن رشیق بالسند438
19.0002.30021.30021.300معھد علیم بالسند439
20.0003.20023.20023.200معھد ابن سینا بقفصة440
23.00021.40044.40044.400معھد القوســـة بالسنـــد441

1.449.000574.0002.023.0002.023.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة



80

النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

ق ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

82.00051.000133.000133.000معھـــد سیــدي بوزیـــد442

75.00065.000140.000140.000معھـــد المكناســي443

75.000110.000185.000185.000معھـــد جلمــــــة444

60.00025.70085.70085.700معھـــد سیــدي علــي بن عـــون445

70.00041.700111.700111.700معھـــد أوالد حفـــــوز446

60.00051.500111.500111.500معھـــد الرقــــــاب447

68.00057.600125.600125.600معھـــد منــزل بوزیــــان448

75.00047.200122.200122.200معھـــد بئــر الحفــي449

43.00037.60080.60080.600معھـــد مزونــــــة450

58.00047.000105.000105.000معھـــد 2 مارس 1934 بسیدي بوزید451

77.00069.400146.400146.400معھـــد لســودة بسیدي بوزیــد452

54.00054.500108.500108.500معھـــد السبالـــة453

86.00035.600121.600121.600معھـــد 9 أفریل 1938 بسیدي بوزید454

40.0004.50044.50044.500معھد إبن خلدون بسیدي بوزید455

48.00051.00099.00099.000معھد الطاھرالحداد بالرقاب456

36.0003.00039.00039.000معھد إبن رشد بالمكناسي457

50.00029.00079.00079.000معھد إبن عرفة بسوق الجدید458

62.00037.70099.70099.700معھد فائض459

33.00037.00070.00070.000معھد 20 مارس 1956 بالسعیدة460

39.0002.40041.40041.400معھد اإلمتیاز بسیدي بوزید461

27.0002.80029.80029.800معھد محمود المسعدي ببئر الحفي462

24.0001.70025.70025.700معھــــــــد الحسین بوزیان بمنزل بوزیان463

32.00025.80057.80057.800معھد الخوارزمي بجلمة464

30.0003.30033.30033.300معھد ابن منظور بأوالد حفوز 465

23.0002.00025.00025.000معھد المزونة 4662

20.0001.00021.00021.000معھد ابن الجزار بسیدي علي بن عون467

1.347.000895.0002.242.0002.242.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

ك ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

46.0003.60049.60049.600معھـــد نفطـــة468
44.0004.90048.90048.900معھـــد 2 مارس 1934 بدقاش469
58.0007.00065.00065.000معھـــد أبو القاسم الشابـي بتــوزر470
43.0003.80046.80046.800معھـــد اإلمتیاز بتــوزر471
29.0002.90031.90031.900معھد بشیر خریف بنفطة472
28.0003.20031.20031.200معھد المحاسن473
26.0009.30035.30035.300معھد توزر474
29.00043.00072.00072.000معھد تمغـــزة475
22.0002.30024.30024.300معھد حزوة476
19.0002.00021.00021.000معھد حامة الجرید477

344.00082.000426.000426.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر



81

النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

ل ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

46.0005.00051.00051.000معھـــد حي المنــارة بقابــس478
64.00021.50085.50085.500معھـــد محمد علــي بالحامـــة479
70.00022.80092.80092.800معھـــد مــارث480
47.0006.20053.20053.200معھـــد أبو لبابــــة بقابــــس481
33.0003.50036.50036.500معھـــد  ابن خلدون بالمطویة 482
38.0004.40042.40042.400معھـــد واحــة شنني بقابـــس483
61.0005.00066.00066.000معھـــد الطاھر الحـداد بالحامـــة484
42.0004.50046.50046.500معھـــد شارع الجمھوریــة بقابــــس485
50.00011.70061.70061.700معھـــد مطماطــــة الجدیــــدة486
54.00013.00067.00067.000معھـــد أبو القاســم الشابــي بقابـــس487
54.00030.00084.00084.000معھـــد العرقــوب بمــارث488
70.00021.20091.20091.200معھـــد الصمباط489
40.0002.80042.80042.800معھد غنوش490
58.00025.00083.00083.000المعھد النموذجي بقابس491
55.0005.10060.10060.100معھد حي األمل بقابس492
45.00026.30071.30071.300معھد دخیلة توجان493
20.0001.80021.80021.800معھد الزارات494
49.00048.90097.90097.900معھد منزل الحبیب495
31.0005.90036.90036.900معھد ابن الھیثم مطماطة الجدیدة496
30.0003.30033.30033.300معھد المطویة497
25.0002.70027.70027.700معھد ابن الھیثم غنوش 498
28.0002.40030.40030.400معھد وادي النور بالحامة499
43.0004.00047.00047.000معھد الحامة500
34.0004.00038.00038.000معھد فرحات حشاد بقابس501

1.087.000281.0001.368.0001.368.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

م ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

42.0004.00046.00046.000معھـــد دوز502
49.00010.70059.70059.700معھـــد ابن منظور بقبلــي503
48.0004.30052.30052.300معھـــد ابن الھیثم بســــوق األحـــد504
36.0003.80039.80039.800معھـــد العھد الجدیــد بـــدوز505
55.00015.80070.80070.800معھـــد ابن الجزار بقبلــي506
32.0002.10034.10034.100معھـــد ابن خلــدون بطنبـــــار507
34.0003.30037.30037.300معھـــد خیر الدیــن بجنعـــــورة508
58.00016.10074.10074.100معھـــد نھــج ابن سینـــا بقبلـــي509
34.00020.90054.90054.900معھـــد اإلمتیــــاز بـــدوز510
57.00013.00070.00070.000معھد الفوار511
33.0003.50036.50036.500معھـــد المنشیة512
30.0003.30033.30033.300معھد جمنـــة513
26.0002.20028.20028.200معھد بشـــــري 514
29.00014.00043.00043.000معھد رجیم معتوق515

563.000117.000680.000680.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

ن ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

86.00033.000119.000119.000معھـــد بنقــــردان516
35.0005.20040.20040.200معھـــد میـــــدون517

37.0004.70041.70041.700معھـــد 2 مارس 1934 بجرجیس518

39.0005.60044.60044.600معھـــد طریــق قابــس بمدنیــــن519

39.0004.00043.00043.000معھـــد المــــــاي520

60.00019.50079.50079.500المعھد النموذجي بمدنین521

64.00032.70096.70096.700معھـــد بني خـــــــداش522

38.0003.90041.90041.900معھـــد أجیــم جربـــة523

37.0004.50041.50041.500معھـــد حومة السوق 2 بجربـــة524

42.0004.50046.50046.500معھـــد بنقردان 5252

107.00060.000167.000167.000معھـــد مدنیـــن526

101.00013.500114.500114.500معھـــد حومـــة الســـوق بجربـــة527

60.00019.10079.10079.100معھـــد جرجیـــس528

31.0002.80033.80033.800معھـــد ابن رشد بجرجیـــس529

42.0003.50045.50045.500معھـــد مدنین 5302

40.0003.80043.80043.800معھـــد ابن سینا طریــق تطاوین بمدنیــــن531

43.00025.00068.00068.000معھـــد سیدي مخلوف532

35.0002.50037.50037.500معھـــد إبن حزم طریق المرسى ببنقردان533

26.0002.00028.00028.000معھد سیدي زكري بجربة534

32.00020.00052.00052.000معھد قصرالجدید535

33.0003.00036.00036.000معھد إبن الھیثم ببنقردان536

36.0003.60039.60039.600معھد أبو القاسم الشابي بمدنین537

27.0003.60030.60030.600معھد الظویھربجرجیس538

33.00034.00067.00067.000معھد إبن خلدون بمدنین539

25.0002.00027.00027.000معھد الریاض بحومة السوق540

25.0004.00029.00029.000معھد میدون 2 بجربة541

22.0002.00024.00024.000معھد ابن خلدون ببنقردان542

22.0002.00024.00024.000معھد قاللة543

1.217.000324.0001.541.0001.541.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

ه ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

70.00025.00095.00095.000معھـــد تطاویــن544
36.0006.00042.00042.000معھـــد 2 مارس 1934 بغمراسن545

37.0003.20040.20040.200معھـــد الرقبــة بتطاویـــن546

81.0007.80088.80088.800معھـــد تطاوین 5472

43.0003.00046.00046.000معھـــد حي المھرجـــان بتطاویـــن548

30.0002.30032.30032.300معھـــد بئــر لحمــــر549

40.00029.00069.00069.000معھـــد رمـــادة550

33.0003.20036.20036.200معھـــد حـــي برورمت بتطاوین551
30.00015.60045.60045.600معھـــد الصمــــار بتطاویـــن552



83

النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

27.0001.80028.80028.800معھد غمراسن553

48.00010.00058.00058.000معھد حي النور بتطاوین الّشمالّیة554

28.0004.20032.20032.200معھد أبوالقاسم الشابي بتطاوین الجنوبیة555

23.00090023.90023.900معھد بئر األحمر 5562

526.000112.000638.000638.000جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

جملة میزانیة مؤسســـــــــــــات 
26.484.0009.490.00035.974.00035.974.000التعــــــلیم الثــــــــانوي

مؤسسات المرحلة الثانیة من 
من التعلیم األساسي

أ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
I التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

28.0003.30031.30031.300المدرسـة اإلعدادیـة شارع باب الجدیـد تونس001

22.0002.70024.70024.700المدرسـة اإلعدادیـة بالحفصیــة تونــس002

40.0005.00045.00045.000المد رســـة اإلعدادیـة بقرطــاج درمـــش003

19.0002.00021.00021.000المدرسة اإلعدادیـة ساحة معقل الزعیم تونس004

17.0001.50018.50018.500المدرسة اإلعدادیـة ابن رشد تونس005

18.0001.80019.80019.800المدرسة اإلعدادیـة نھج عبد الرزاق الشرایبي تونس006

25.0003.30028.30028.300المدرسة اإلعدادیـة نھج المغـرب تونس007

18.0001.50019.50019.500المدرسة اإلعدادیـة بالسراجیـــن008

23.0002.00025.00025.000المدرسة اإلعدادیـة شارع البشیر صفر تونس009

26.0003.30029.30029.300المدرسة اإلعدادیـة بحي الخضــراء تونس010

29.0003.50032.50032.500المدرسة اإلعدادیـة شارع 15 أكتوبر 1961 بالكباریة011

39.0005.00044.00044.000المدرسة اإلعدادیـة بالعوینـــــة012

22.0001.80023.80023.800المدرسة اإلعدادیـة نھج المحطــة بتونس013

19.0001.90020.90020.900المدرسة اإلعدادیـة نھج مجــاز البــاب بتونس014

20.0002.30022.30022.300المدرسة اإلعدادیـة نھج الھادي شاكر تونس015

35.0005.00040.00040.000المدرسة اإلعدادیـة بالوردیة تونس016

32.0004.50036.50036.500المدرسة اإلعدادیـة نھج الجاحظ بالكــرم017

22.0002.80024.80024.800المدرســة اإلعدادیــة نھج السوسن األحمر بالوردیة018

26.0003.50029.50029.500المدرسـة اإلعدادیـة الفاضل بن عاشــور المرســى019

23.0002.90025.90025.900المدرسـة اإلعدادیـة حي السالمة الكباریة 0202

29.0003.80032.80032.800المدرسة اإلعدادیــة إبن سینا 1 بالكباریة021

20.0002.60022.60022.600المدرسـة اإلعدادیـة الفارابي بحلق الوادي022

25.0003.30028.30028.300المدرسـة اإلعدادیة المروج 0232

29.0004.00033.00033.000المدرســة اإلعدادیـة أسـد ابن الفـرات بالكرم الغربـي024

17.0001.50018.50018.500المدرســـة اإلعدادیـة نھج فبریكـات الثلـج تونس025

26.0003.60029.60029.600المدرسـة اإلعدادیـة نھـج لینیـــن تونس026

29.0003.60032.60032.600المدرسـة اإلعدادیـة حي إبن سینا 2 بالكباریة027

21.0002.50023.50023.500المدرسـة اإلعدادیـة نھج سكیكدة بجبل الجلود 028

23.0003.00026.00026.000المدرسة اإلعدادیة بسیدي داود029
30.0004.30034.30034.300المدرسة اإلعدادیة شارع الطیب المھیري بالمرسى030
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  التقدیـــرات 

20.0002.60022.60022.600المدرسة اإلعدادیة 2 مارس 1934 بجبل الجلود031

23.0003.10026.10026.100المدرسة اإلعدادیة سیدي عمر بالكرم الغربي032

24.0003.10027.10027.100المدرسة اإلعدادیة نھج لوي براي حي الخضراء بتونس033

29.0003.20032.20032.200المدرسة اإلعدادیة بالمرسى034

25.0003.60028.60028.600المدرسة اإلعدادیة حي الریاض بالمرسى035

50.00053.000103.000103.000المدرسة اإلعدادیة النموذجیة شارع علي طراد بتونس036

21.0001.60022.60022.600المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالوردیـــــة037

19.0001.20020.20020.200المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحلق الـــوادي038

45.00050.00095.00095.000المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بضفاف البحیرة039

17.0001.20018.20018.200المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھج فبریكات الثلج بتونس040

17.0001.20018.20018.200المدرسة اإلعدادیة التقنیة زنقة سیدي عبد الرؤوف نھج المـّرتونس041

17.0001.20018.20018.200المدرسة اإلعدادیة التقنیة بباب الخضراء تونــس042

17.0001.30018.30018.300المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھـج الفیــان بالوردیــة043

18.0001.30019.30019.300المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھج المقاومــة بحلق الــوادي044

27.0003.80030.80030.800المدرسة اإلعدادیة زبیر التركي بالعوینة 0452

18.0002.80020.80020.800المدرسة اإلعدادیة ابن سینا 0463

1.139.000226.0001.365.0001.365.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
I من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

ب ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
II التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

20.0001.50021.50021.500المدرســة اإلعدادیة حي ابن سینـا قصر السعیــد بــاردو047

31.0003.00034.00034.000المدرسة اإلعدادیـة نھج الحبیب ثامـــر بــاردو048

26.0003.30029.30029.300المدرسـة اإلعدادیـة ببئــــر الكــــرم العمـران049

28.0002.40030.40030.400المدرسة اإلعدادیـة بالمنار 0502

26.0002.10028.10028.100المدرسة اإلعدادیــة الموقع الجمیل بالمنـــزه051

26.0002.50028.50028.500المدرسة اإلعدادیــة بالمالسیــــن 052

20.0001.30021.30021.300المدرسة اإلعدادیــة نھج األغلب التمیمي العمران 053

31.0003.40034.40034.400المدرسة اإلعدادیـة اإلمام ابن عرفة بحي السویسي باردو054

42.0005.50047.50047.500المدرسة اإلعدادیــة عقبة ابن نافــع الحرایریـــة055

34.0005.00039.00039.000المدرسة اإلعدادیــة خیر الدین ببـــادرو056

35.0002.10037.10037.100المدرسة اإلعدادیــة 20 مارس 1956 بسیدي حسین057

25.0002.60027.60027.600المدرســة اإلعدادیـة نھج الرصــاص بالمنــزه058

42.0004.60046.60046.600المدرســة اإلعدادیـة حي بوقطفة بالزھرونــي059

24.0001.60025.60025.600المدرســة اإلعدادیـة بالمنار 0601

22.0002.20024.20024.200المدرسـة اإلعدادیـة نھج یوغرطة بباردو061

33.0005.00038.00038.000المدرســة اإلعدادیـة بالعقبـــة062

20.0002.00022.00022.000المدرسـة اإلعدادیــة نھج كراتـشـــي بــاردو063

28.0002.60030.60030.600المدرسـة اإلعدادیــة نھج 62140 بحي التحریر064

38.0004.50042.50042.500المدرسـة اإلعدادیة طریق مجـاز الباب سیــدي حسیــن065

48.0006.00054.00054.000المدرسـة اإلعدادیـة بسیدي حسین 2 066

28.0003.30031.30031.300المدرسـة اإلعدادیـة حي باش حامبة بالزھور067

22.0002.50024.50024.500المدرسـة اإلعدادیـة نھج ابن حسنیة حي التحریر068
20.0001.60021.60021.600المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون ـ 4 ـ069
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21.0002.60023.60023.600المدرسة اإلعدادیة حي فطومة بورقیبة بباردو070

33.0004.10037.10037.100المدرسة اإلعدادیة بحي ابن خلدون071

23.0002.90025.90025.900المدرسة اإلعدادیة بالسیجومي072

29.0004.10033.10033.100المدرسة اإلعدادیة بالعمران األعلى073

29.0004.80033.80033.800المدرسة اإلعدادیة بالحرائریة074

22.0002.10024.10024.100المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بالعمران األعلى075

25.0002.30027.30027.300المدرسة اإلعدادیة حي 20 مارس 1956 بسیدي حسین 0762

30.0002.40032.40032.400المدرسة اإلعدادیة سیدي حسین077

35.0002.40037.40037.400المدرسة اإلعدادیة بمدینة عمر المختارـ تونس 0782

31.0006.00037.00037.000المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالعمران079

22.0001.90023.90023.900المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي ابن خلدون 080

45.00030.80075.80075.800المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بخزندار081

1.014.000137.0001.151.0001.151.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
II من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

ت ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

42.0009.00051.00051.000المدرســة اإلعدادیــة حي الغزالـــة أریانـــة082
44.0005.10049.10049.100المدرسة اإلعدادیــة 18 جانفي 1952 بأریانة083
44.0005.10049.10049.100المدرسة اإلعدادیـة حي البستـــان اریانـــة084
27.0003.80030.80030.800المدرسة اإلعدادیـة بالمنـــزه الســــادس085
39.0005.70044.70044.700المدرسة اإلعدادیـة ببرج الوزیـــر باریانــــة086
25.0003.00028.00028.000المدرســة اإلعدادیــة بالمنزه الخامــس087
32.0005.30037.30037.300المدرسة اإلعدادیــة حي الجمھوریة بالمنیھلــــــة088
32.0004.60036.60036.600المدرسة اإلعدادیــة الفارابــــي بجعفـــــــــر089
29.0004.10033.10033.100المدرســـة اإلعدادیـة بالمنیھلــــة090
41.0006.80047.80047.800المدرســة اإلعدادیـة بحي التضامــــن091
41.0006.00047.00047.000المدرســة اإلعدادیـة برج البكوش بأریانة 092
20.0002.80022.80022.800المدرســة اإلعدادیـة حي المروج بقلعة األندلس093
37.0004.40041.40041.400المدرســة اإلعدادیـة دار فضال بسكرة094
40.0007.30047.30047.300المدرســة اإلعدادیـة حي البساتین بالمنیھلة095
25.0003.50028.50028.500المدرسة اإلعدادیة 9 أفریل 1938 بحي التضامن 096
24.0003.50027.50027.500المدرسة اإلعدادیة ریاض النصر بأریانة097
32.0005.00037.00037.000المدرسة اإلعدادیة 18 جانفي 1952 بحي التضامن 098
20.0002.50022.50022.500المدرسة اإلعدادیة حي الرفاھة بالمنیھلة099
28.0004.60032.60032.600المدرسة اإلعدادّیة بسیدي ثابت 100
34.0006.00040.00040.000المدرسة اإلعدادّیة برواد101
19.0002.70021.70021.700المدرسة اإلعدادّیة التضامن 5 بأریانة102
23.0003.50026.50026.500المدرسة اإلعدادیة بالمنیھلة العلیا103
27.0003.70030.70030.700المدرسة اإلعدادیة بقلعة األندلس104
68.00020.00088.00088.000المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنزه الخامس بأریانة105
25.0002.90027.90027.900المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأریانــــة106
19.0003.00022.00022.000المدرسة اإلعدادیة بالنخیالت107
18.0003.10021.10021.100المدرسة اإلعدادیة ببرج الطویل108

855.000137.000992.000992.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة
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ث ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

26.0003.60029.60029.600المدرسـة اإلعدادیـــة الشابـــي بالمرناقیـــة109

31.0002.30033.30033.300المدرسـة اإلعدادیـــة الریـــاض بالجدیــدة110

30.0004.10034.10034.100المدرســـة اإلعدادیـــة خزنـــدارالدنــــــدان ـ منوبة111

21.0003.00024.00024.000المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینـــا بــوادي اللیــل112

23.0003.30026.30026.300المدرسة اإلعدادیـة نھج ابوالطیب المتنبي بمنوبـــة113

34.0004.20038.20038.200المدرسة اإلعدادیـة العھد الجدید بالبطــــان114

21.0001.50022.50022.500المدرسة اإلعدادیــة ابن رشد بالدنــدان115

21.0002.70023.70023.700المدرسة اإلعدادیـة علیسة بطبربـــــة116

20.0001.50021.50021.500المدرسة اإلعدادیـة بدوارھیشر117

28.0003.30031.30031.300المدرسة اإلعدادیـة 20 مارس بالمرناقیة118

33.0004.60037.60037.600المدرسة اإلعدادیــة حي اإلذاعة بالجدیــــدة119

30.0003.30033.30033.300المدرسة اإلعدادیـة خیر الدیـــن بمنوبـــــة120

42.0004.40046.40046.400المدرســـة اإلعدادیــة شبــاو بــوادي اللــــیل121

30.0004.00034.00034.000المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیــق بــدوارھیشــــــــر122

30.0003.70033.70033.700المدرسـة اإلعدادیــة 20 مارس 1956 بدوارھیشـــــر123

32.0004.00036.00036.000المدرســة اإلعدادیـة بحي الرمـــال طبربــــة124

28.0003.30031.30031.300المدرســة اإلعدادیـة حي المعزیة بواد اللیل125

25.0003.00028.00028.000المدرســة اإلعدادیـة بئرالزیتون بطبربة126

25.0002.70027.70027.700المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بدوارھیشر127

21.0001.80022.80022.800المدرسة اإلعدادیة فجة خماخم بالمرناقیة128

20.0001.50021.50021.500المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنوبة129

26.0003.10029.10029.100المدرسة اإلعدادیة حي الشباب بدوارھیشر130

21.0001.30022.30022.300المدرسة اإلعدادیة بالدخیلة ـ طبربة131

29.0004.00033.00033.000المدرسة اإلعدادیة ببرج العامري132

34.0002.40036.40036.400المدرسة اإلعدادیة السعیدة بوادي اللیل133

18.00080018.80018.800المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمرناقیـــة134

18.0001.10019.10019.100المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنوبــــــة135

60.00027.50087.50087.500المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمنوبة136

777.000106.000883.000883.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

ج ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

32.0004.60036.60036.600المدرسة اإلعدادیة أبــــــــوالعباس أحمد األبیاني ببومھل137

29.0004.10033.10033.100المدرســـة اإلعدادیــــة بفوشانـــــة138

29.0003.90032.90032.900المدرســـة اإلعدادیـة عبد اللــــھ فرحــات رادس139

29.0003.80032.80032.800المدرســـة اإلعدادیـة 2 مارس 1934 بالزھراء140

24.0003.10027.10027.100المدرســة اإلعدادیـة شارع الجمھوریة بحمــام األنف141

18.0001.90019.90019.900المدرســة اإلعدادیــة الطیب المھیري بمقرین الریــاض142

28.0003.50031.50031.500المدرسة اإلعدادیـة المنجي سلیم بسیدي رزیـــق143

33.0004.20037.20037.200المدرسة اإلعدادیــة ابوالقاسم الشابي ببن عــروس144
29.0003.80032.80032.800المدرسة اإلعدادیــة أحمد ابن أبي الضیاف بالمحمدیــــــة145
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25.0003.00028.00028.000المدرســة اإلعدادیـة بالمدینــــــة الجدیــدة146

25.0003.50028.50028.500المدرسة اإلعدادیـة بالخلیدیـــــة147

23.0002.40025.40025.400المدرسة اإلعدادیـة  الطاھر الحداد ببن عروس148

22.0002.40024.40024.400المدرسة اإلعدادیــة مفیدة بورقیبـــة بحمــام األنف149

38.0005.80043.80043.800المدرســة اإلعدادیــة بنعســــان150

33.0003.50036.50036.500المدرســة اإلعدادیــة بالمـــــروج 1513

26.0002.50028.50028.500المدرسة اإلعدادیــة اسد ابن الفرات بحمام الـــشـــط 152

38.0005.50043.50043.500المدرسة اإلعدادیـة مصطفــى خریــف بالمحمدیـــــة153

36.0004.60040.60040.600المدرســة اإلعدادیــة بمرنــاق154

24.0003.20027.20027.200المدرسة اإلعدادیــة المنجــي سلیــــم بالزھـراء155

33.0004.20037.20037.200المدرسة اإلعدادیــة بالمروج 1565

21.0002.50023.50023.500المدرســـة اإلعدادیــة حي شاكــــر مقریــــن157

30.0004.10034.10034.100المدرسـة اإلعدادیة حي الرمانة بالمدینة الجدیدة 1583

50.0005.00055.00055.000المدرســـة اإلعدادیــة 2 مارس 1934 رادس159

28.0003.50031.50031.500المدرسة اإلعدادیة بالیسمینات160

35.0004.70039.70039.700المدرسة اإلعدادیة بالمروج 1616

23.0002.80025.80025.800المدرسة اإلعدادیة الحبیب ثامر بحمام األنف162

32.0004.10036.10036.100المدرسة اإلعدادیة أبوالحسن بن الھیثم بمرناق163

29.0003.40032.40032.400المدرسة اإلعدادیة بالمروج 1641

22.0002.80024.80024.800المدرسة اإلعدادیة ببئرالباي165

41.0006.00047.00047.000المدرسة اإلعدادیة حي القصر بالمحمدیة166

36.0004.80040.80040.800المدرسة اإلعدادیة الرشیدیة بالمروج 1673

33.0003.90036.90036.900المدرسة اإلعدادیة الطاھر صفر بالمروج 1683

22.0002.90024.90024.900المدرسة اإلعدادیة المدینة الریاضیة برادس169

23.0003.00026.00026.000المدرسة اإلعدادیة ببومھل170

25.0002.60027.60027.600المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بمرناق171

20.0002.00022.00022.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببن عــــروس172

20.0002.00022.00022.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحمـــام األنـــف173

72.0003.00075.00075.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة برادس174

20.0002.40022.40022.400المدرسة اإلعدادیة محمد صالح الجابري حي نزھة السلطان بحمام الشط175

1.156.000139.0001.295.0001.295.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

ح ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

51.00035.20086.20086.200المدرسـة اإلعدادیـــة الطاھر الحداد بحمام الزریبة176

22.0003.00025.00025.000المدرسـة اإلعدادیـــة أبوالقاسم الشابي بالفحــص177

48.00043.00091.00091.000المدرســة اإلعدادیـــة ابن رشد بالناظــــور178

45.00038.20083.20083.200المدرسة اإلعدادیـــة خیر الدیـــن بالفحــص179

18.0002.00020.00020.000المدرســة اإلعدادیـــة الحنایـــا بزغـــوان180

19.0002.00021.00021.000المدرســة اإلعدادیـــة شارع اإلستقــالل بزغـــوان181

39.00017.00056.00056.000المدرســـة اإلعدادیـــة ابن سینا بسمنجـــــة182

42.00035.50077.50077.500المدرســة اإلعدادیـــة  عقبة ابن نافع بصواف183

21.0003.00024.00024.000المدرسة اإلعدادیـــة ابن خلدون بالفحــص184
20.0001.20021.20021.200المدرسة اإلعدادیـــة حي العرائس بزغوان185
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32.00020.00052.00052.000المدرسة اإلعدادیـــة 9 أفریل 1938 بمقرن186

18.0002.50020.50020.500المدرســة اإلعدادیـــة  الحبیب ثامر ببئرمشارقة187

52.00032.50084.50084.500المدرســة اإلعدادیـــة  فرحات حشاد بسیدي ناجي188

17.0001.00018.00018.000المدرسة اإلعدادیة بالزریبة قریة189

41.00019.70060.70060.700المدرسة اإلعدادیة بسیدي عویدات190

16.0001.50017.50017.500المدرسة اإلعدادیة  ابن ابي الضیاف بزغوان191

16.0001.70017.70017.700المدرسة اإلعدادیة بجبل الوسط192

18.0002.50020.50020.500المدرسة اإلعدادیة ابن الجزاربالناظور193

15.0001.50016.50016.500المدرسة اإلعدادیة ببوسلیم194

16.0001.00017.00017.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بزغــوان195

13.0001.00014.00014.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالفحــــص196

579.000265.000844.000844.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

خ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

25.0003.00028.00028.000المدرســة اإلعدادیـــة بوخریــص ببنـــزرت197

34.00022.50056.50056.500المدرسة اإلعدادیــة النموذجیة فرحــات حشـــاد ببنـــزرت198

32.0005.30037.30037.300المدرسة اإلعدادیـة الحبیب الحــداد بنــــزرت199

21.0001.00022.00022.000المدرســة اإلعدادیـة الكاھنـــة بمنــزل بورقیبــــــة200

17.0001.60018.60018.600المدرســة اإلعدادیـة باستـــور بماطــــــر201

17.0002.00019.00019.000المدرســـة اإلعدادیـة ابن ابي ضیــاف بمنزل بورقیبــــة202

34.0004.90038.90038.900المدرسة اإلعدادیـة بالمتلیـــــن203

23.0002.50025.50025.500المدرسة اإلعدادیـة بــرفـــراف204

17.0002.00019.00019.000المدرســـة اإلعدادیـة بغار الملـــح205

46.00045.00091.00091.000المدرســة اإلعدادیـة بجومیـــــن206

22.0002.30024.30024.300المدرســـة اإلعدادیـة نھج تونس تینجـــة207

28.0003.20031.20031.200المدرســـة اإلعدادیـة 9 أفریل بمنزل بورقیبة208

22.0002.20024.20024.200المدرســـة اإلعدادیـة ابن سینا بالعالیـــة209

35.0005.20040.20040.200المدرســة اإلعدادیـة براس الجبــــل210

28.0003.80031.80031.800المدرسة اإلعدادیــة ابن شــرف منزل بورقیبـــــة211

17.0001.10018.10018.100المدرسة اإلعدادیـة بــأم ھانـــي212

24.0002.80026.80026.800المدرســـة اإلعدادیـة بجرزونـــة213

22.0002.20024.20024.200المدرســة اإلعدادیــة بعوسجــــــة214

54.00025.70079.70079.700المدرســـة اإلعدادیـة بسجنـان215

24.0003.00027.00027.000المدرســة اإلعدایــة الجـــالء ببنــــزرت216

20.0003.20023.20023.200المدرســة اإلعدایــة بماطر 2172

33.00022.40055.40055.400المدرســة اإلعدادیـة بزھانـــة218

56.00078.300134.300134.300المدرســة اإلعدادیـة بالغزالــــــة219

27.0002.80029.80029.800المدرسة اإلعدادیـة بمنزل جمیـــل220

28.0003.80031.80031.800المدرسـة اإلعدادیــة نھج صالح الدین األیوبي رأس الجبل221

29.0004.00033.00033.000المدرســة اإلعدادیـة الحبیــب بوقطفـــة بنــزرت222

28.00011.70039.70039.700المدرســة اإلعدادیـة بتمرة223

35.00027.60062.60062.600المدرســة اإلعدادیـة بھنشیر الماتلین224
31.0003.80034.80034.800المدرســة اإلعدادیـة العھد الجدید بالعالیة225
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24.0003.00027.00027.000المدرســة اإلعدادیـة شارع بورقیبة ببنــزرت226

21.0002.50023.50023.500المدرســة اإلعدادیـة الحیاة بماطر بنــزرت227

21.0002.80023.80023.800المدرسة اإلعدادیة حي اإلقبال بتینجة228

27.0003.20030.20030.200المدرسة اإلعدادیة بمنزل عبد الرحمان229

23.0003.00026.00026.000المدرسة اإلعدادیة بماطر230

27.0004.10031.10031.100المدرسة اإلعدادیة بوشملة بجرزونة231

37.00023.40060.40060.400المدرسة اإلعدادیة جبل الّسمان بجومین232

30.00025.20055.20055.200المدرسة اإلعدادیة طریق تونس بماطر233

20.0002.30022.30022.300المدرسة اإلعدادیة سحنون 3 بمنزل بورقیبة234

33.00010.30043.30043.300المدرسة اإلعدادیة بسجنان 2352

21.0003.70024.70024.700المدرسة اإلعدادیة بمنزل جمیل 2362

18.0001.20019.20019.200المدرسة اإلعدادیة بالخیتمین237

22.0003.10025.10025.100المدرسة اإلعدادیة بالمصیدة بنزرت238

18.00070018.70018.700المدرسة اإلعدادیة التقنیة بماطر239

18.0001.40019.40019.400المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل جمیل240

18.0002.00020.00020.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل بورقیبة241

17.0001.20018.20018.200المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببنـــــزرت242

1.224.000392.0001.616.0001.616.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

د ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

36.00020.20056.20056.200المدرســة اإلعدادیــــة بسلیمـــــــان243

18.0002.00020.00020.000المدرسـة اإلعدادیـــة بقرعـــــة ساســـي ـ قربة244

25.0004.00029.00029.000المدرســة اإلعدادیــــــة أســـــمر بقلیبیــــة245

32.0006.80038.80038.800المدرسـة اإلعدادیــة الطاھـرالحــداد نابــــل246

39.00011.80050.80050.800المدرسـة اإلعدادیــة  شارع بورقیبة بقربة247

21.0001.80022.80022.800المدرسة اإلعدادیـة بالرعینیــــن248

19.0002.10021.10021.100المدرسة اإلعدادیــة بالصمعـــة249

19.0002.10021.10021.100المدرسة اإلعدادیــة بتازركـــــة250

18.0001.80019.80019.800المدرســـة اإلعدادیــة بأزمـــــــور251

18.0001.90019.90019.900المدرسة اإلعدادیــة بزاویة المقایــــز252

28.0003.90031.90031.900المدرســـة اإلعدادیـة ببئر بورقبــــة253

30.0006.40036.40036.400المدرسة اإلعدادیــة بقرنبالیـــــة254

16.0001.40017.40017.400المدرسة اإلعدادیــة ببوكریـــــم255

17.0002.30019.30019.300المدرسة اإلعدادیــة بزاویـــة الجدیـــــدي256

17.0001.50018.50018.500المدرســـة اإلعدادیــة بمنـــزل حــــّر257

18.0002.30020.30020.300المدرســــة اإلعدادیــة صاحـــب الجبـــل258

17.0001.80018.80018.800المدرســـة اإلعدادیـة بالمعمــــورة259

23.0003.40026.40026.400المدرســــة اإلعدادیـة بفنـدق الجدیــــد260

28.0006.00034.00034.000المدرسة اإلعدادیة نھج الھادي والي بالحمامات261

20.0002.00022.00022.000المدرســـة اإلعدادیــة بالصقالبة262

21.0002.10023.10023.100المدرســـة اإلعدادیــة شارع الجمھوریة بمنزل تمیم263

23.0003.30026.30026.300المدرسة اإلعدادیة شارع تونس قلیبیة264
34.0002.70036.70036.700المدرسة اإلعدادیة بالھواریة265
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16.0001.20017.20017.200المدرسة اإلعدادیة بالكرمیة - قرمبالیة266

28.0005.10033.10033.100المدرسة اإلعدادیة بمنزل بوزلفة267

27.0003.40030.40030.400المدرسة اإلعدادیة ساحة الشھداء بنابل268

28.0004.50032.50032.500المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالحمامات269

20.0002.80022.80022.800المدرسة اإلعدادیة الحبیب بوقطفة بقرنبالیة270

28.0005.00033.00033.000المدرسة اإلعدادیة العھد الجدید بنابل271

23.0002.20025.20025.200المدرسة اإلعدادیة العھد الجدید بقربة272

28.0004.60032.60032.600المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد بالحمامات273

31.0004.30035.30035.300المدرسة اإلعدادیة الطاھر بن عاشور بدار شعبـان الفھــري274

28.0004.50032.50032.500المدرسة اإلعدادیة علي البلھوان بقلیبیة275

28.00040.80068.80068.800المدرســـة اإلعدادیـــة بالمیدة276

21.0002.00023.00023.000المدرسة اإلعدادیة بدارعلوش277

28.0004.10032.10032.100المدرســـة اإلعدادیـــة محمد البشروش بدار شعبان الفھري 278

32.00028.80060.80060.800المدرســة اإلعدادیة 23 جانفي 1952 ببني خالد279

37.00038.80075.80075.800المدرسة اإلعدادیة ببوعرقـــــوب280

30.0003.00033.00033.000المدرسة اإلعدادیة بالشریفات - سلیمان281

17.0001.60018.60018.600المدرسة اإلعدادیة بالرحمة - منزل بوزلفة282

28.00045.70073.70073.700المدرسة اإلعدادیة بتاكلســــة283

22.0002.00024.00024.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنابــــــل284

19.0002.00021.00021.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقرنبالیــــة285

27.0004.50031.50031.500المدرسة اإلعدادیة ببني خیار286

28.0008.40036.40036.400المدرسة اإلعدادیة نھج األندلس بمنزل تمیم287

16.0001.00017.00017.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقربــــــة288

17.0002.70019.70019.700المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببني خـــالد289

16.0004.80020.80020.800المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل تمیـــم290

17.0006.10023.10023.100المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقلیبیــــــة291

17.0001.00018.00018.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیـمــــان292

18.0003.00021.00021.000المدرسة اإلعدادیة بنیانو293

30.00025.50055.50055.500المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنصف باي بنابل294

1.242.000357.0001.599.0001.599.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

ذ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

20.0002.10022.10022.100المدرســة اإلعدادیـــة المنجي سلیم بمجـاز البـــــاب295

37.00023.70060.70060.700المدرســة اإلعدادیــــة الطاھـر الحـداد مجـاز البــاب296

43.00022.10065.10065.100المدرسة اإلعدادیة الحبیب بورقیبة بتبرسق297

32.00012.10044.10044.100المدرســـة اإلعدادیــة ابن الجزار بوشتاتــــــة298

38.00048.80086.80086.800المدرسـة اإلعدادیـــة ابن رشـد بتستــور 299

18.0001.90019.90019.900المدرســـة اإلعدادیــة ابن خلدون بالمعقولـــــة باجـة300

37.00032.00069.00069.000المدرسـة اإلعدادیة خیرالدین باشا سیدي اسماعیـل  باجـة301

20.0001.70021.70021.700المدرســة اإلعدادیــة ابن رشیق بوادي الزرقــــــاء302

28.0003.20031.20031.200المدرســــة اإلعدادیـــة ابن عرفة بالمحلـــــــــة باجــــة303

32.00046.80078.80078.800المدرســـة اإلعدادیــة الطیب المھیري القوســـــة304
41.00016.80057.80057.800المدرســـة اإلعدادیــة ابن شرف بنفــزة305
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26.0003.00029.00029.000المدرســة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بباجـــــة306

23.00016.60039.60039.600المدرســـة اإلعدادیــة الفاضل بن عاشور بالسلوقیــــة307

16.0001.00017.00017.000المدرســة اإلعدادیـــة یوغرطة بتوكابـــــر308

50.00018.20068.20068.200المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد طریـق الكسـاب باجـة309

42.00037.20079.20079.200المدرســة اإلعدادیــة فرحات حشاد  بقبالط 310

60.00037.70097.70097.700المدرسـة اإلعدادیة العیاضي الباجي بباجة 311

20.0002.00022.00022.000المدرسـة اإلعدادیة ابن سھل بتستور 312

24.0002.80026.80026.800المدرسـة اإلعدادیة ابن سینا بعمدون 313

53.00045.00098.00098.000المدرسـة اإلعدادیة علي القلصادي بباجة 314

27.00050.90077.90077.900المدرسـة اإلعدادیة حي ابن خلدون بتیبار 315

21.0002.00023.00023.000المدرسة اإلعدادیة الرشاد بباجة316

22.00018.90040.90040.900المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي بالطبابة317

19.0001.90020.90020.900المدرسة اإلعدادیة بتبرسق ــ فدان السوق318

29.0003.50032.50032.500المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بنفزة319

18.0002.10020.10020.100المدرسة اإلعدادیة مدّلة حوریة بمجاز الباب320

18.0001.90019.90019.900المدرسة اإلعدادیة الحریة شارع بورقیبة بباجة321

16.0001.50017.50017.500المدرسة اإلعدادّیة بقبالط 322

18.0001.20019.20019.200المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمجــاز البـــاب323

30.0003.70033.70033.700المدرسة اإلعدادیة باجة المستقبل324

15.0001.50016.50016.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة بباجــــــة325

17.0001.10018.10018.100المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفــزة326

17.0001.10018.10018.100المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتبرســــق327

927.000466.0001.393.0001.393.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

ر ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

33.00030.30063.30063.300المدرســة اإلعدادیـــة المرجـــان بطبرقـــة328

40.00024.10064.10064.100المدرســة اإلعدادیــــة المنوذجیة بجندوبــــــة329

26.0003.80029.80029.800المدرســة اإلعدادیـــة مصطفي خریف بجندوبــة330

50.00087.200137.200137.200المدرســة اإلعدادیـــة ببوسالـــم331

17.0001.60018.60018.600المدرســة اإلعدادیـــة ببوعـــوان332

38.00050.20088.20088.200المدرســـة اإلعدادیــة ببـــوش333

21.0003.20024.20024.200المدرســة اإلعدادیـــة بســوق السبــــت334

42.00030.80072.80072.800المدرســـة اإلعدادیــة ببالریجیــــــا335

27.0003.80030.80030.800المدرســة اإلعدادیــة بعین دراھــــم336

75.00055.200130.200130.200المدرســة اإلعدادیــة بغار الدماء337

35.00036.20071.20071.200المدرســـة اإلعدادیــة ببلطـــــة338

30.00031.00061.00061.000المدرســة اإلعدادیـة بعیــن الصبــح339

31.00028.50059.50059.500المدرســـة اإلعدادیــة ببني مطیـر340

23.0003.00026.00026.000المدرســـة اإلعدادیــة 2 مارس 1934 بجندوبة341

69.00035.900104.900104.900المدرســـة اإلعدادیــة 4 أفریل 1938 بوادي ملیز342

32.0004.80036.80036.800المدرســة اإلعدادیــة الھادي بن حسیـن جندوبــة343

30.0005.00035.00035.000المدرسـة اإلعدادیــة ببوسالـــم المحطـــة344
44.00070.500114.500114.500المدرســة اإلعدادیـــة بعین سلطـــــان345
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45.00060.100105.100105.100المدرســـة اإلعدادیــة بفرنانــــة346

30.0004.00034.00034.000المدرســة اإلعدادیــة طریق تونس جندوبــــــة347

30.0003.80033.80033.800المدرســــة اإلعدادیــة حي الخضراء ببـــــوسالــــــم348

47.00035.80082.80082.800المدرســـة اإلعدادیــة بسیــدي بلقاســــم غـار الدمـــاء349

35.0006.40041.40041.400المدرســـة اإلعدادیــة 18 جانفي 1952 بطبرقة350

55.00061.800116.800116.800المدرســـة اإلعدادیــة بعین البیة351

41.00050.50091.50091.500المدرســـة اإلعدادیــة بسوق الجمعة 352

43.00037.90080.90080.900المدرســـة اإلعدادیــة بحمام بورقیبة 353

28.0003.80031.80031.800المدرســـة اإلعدادیــة الھادي خلیل ببوسالم 354

30.0004.50034.50034.500المدرســـة اإلعدادیــة العھد الجدید بغارالدماء355

30.0005.80035.80035.800المدرســـة اإلعدادیــة بجندوبة الجنوبیة356

21.0002.80023.80023.800المدرســـة اإلعدادیــة بفرنانة 3572

38.00040.30078.30078.300المدرسة اإلعدادیة الجلیل بغار الدماء358

17.0001.10018.10018.100المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجندوبـــــة359

17.0001.80018.80018.800المدرسة اإلعدادیة التقنیة 9 أفریل 1938 جندوبة360

16.0002.50018.50018.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغــار الدمـــاء361

1.186.000828.0002.014.0002.014.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

ز ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

22.0002.20024.20024.200المدرســة اإلعدادیـــة  اإلمام سحنون بالدھماني362

32.00029.40061.40061.400المدرســة اإلعدادیـــة بقلعـــة سنـــان363

32.00044.20076.20076.200المدرســـة اإلعدادیـــة بنبــــــــر364

30.0004.00034.00034.000المدرســـة اإلعدادیــة ابن خلــدون بالكــــاف365

21.0001.00022.00022.000المدرســة اإلعدادیـــة بتاجرویـــــن366

27.00037.60064.60064.600المدرســـة اإلعدادیــة بالطویــــرف367

31.00029.30060.30060.300المدرســة اإلعدادیـــة  اإلمام  إبن عرفة بالسرس  368

23.0002.00025.00025.000المدرســـة اإلعدادیـــة یوغرطــــة بالكــاف369

18.0001.00019.00019.000المدرســــة اإلعدادیــة بمنــزل سالــــم370

37.00054.90091.90091.900المدرســـة اإلعدادیــة أبوالقاسم الشابي بالدھمانـــي371

36.00045.50081.50081.500المدرســة اإلعدادیــة بالقصــور372

23.0002.80025.80025.800المدرسـة اإلعدادیــة ابوالقاسم الشابي بتاجرویــن373

36.00034.60070.60070.600المدرسة اإلعدادیــة ببــرج العیفــــة374

34.0009.90043.90043.900المدرســــة اإلعدادیـــة بالجریصـــة375

17.0001.00018.00018.000المدرســـة اإلعدادیـــة بسیــدي مطیـــر376

27.00015.50042.50042.500المدرســة اإلعدادیـــة بسیــدي رابـــــح377

21.0001.80022.80022.800المدرســـة اإلعدادیـــة بالقلعــــة الخصبـــاء378

34.00033.00067.00067.000المدرســـة اإلعدادیــة بالســـــــرس379

36.0004.00040.00040.000المدرســة اإلعدادیــة ببرنوســـــــة380

32.00036.30068.30068.300المدرســة اإلعدادیـــة بحي اإلنطالقة ساقیة سیدي یوسف 381

19.0001.60020.60020.600المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بالكاف382

34.00041.60075.60075.600المدرسة اإلعدادیة حي الدیربالكاف383

19.0001.70020.70020.700المدرسة اإلعدادیة سواني العنب بالكاف384



93

النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

23.0001.80024.80024.800المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم بتاجروین385

40.00045.30085.30085.300المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالكاف الشرقیة386

39.00048.00087.00087.000المدرسة اإلعدادیة  إبن النفیس بالقصـــــور387

20.0001.00021.00021.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالكــاف388

763.000531.0001.294.0001.294.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

س ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

52.00070.000122.000122.000المدرســة اإلعدادیــة  أبو القاسم الشابي بالروحیة 389
38.00040.00078.00078.000المدرســة اإلعدادیــة بالعروســــــة390

22.0003.80025.80025.800المدرســة اإلعدادیـة بقعفـــــور391

16.0001.50017.50017.500المدرســة اإلعدادیـة بسیـــار مكثــــر392

37.00054.20091.20091.200المدرســة اإلعدادیــة  أبو القاسم الشابي بسلیانة393

60.00040.000100.000100.000المدرســة اإلعدادیـة ابن ابي ضیاف القنطـرة394

32.00030.00062.00062.000المدرسـة اإلعدادیـة ابن عرفــة باألخـــوات 395

31.00035.00066.00066.000المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف برج المسعودي396

39.00035.00074.00074.000المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد مكثــــر397

50.00037.40087.40087.400المدرســـة اإلعدادیـة ببوعــرادة398

47.00077.000124.000124.000المدرســـة اإلعدادیـة بكســـــرى399

38.00045.00083.00083.000المدرســـة اإلعدادیــة بسیــدي بورویـــــس400

50.00048.30098.30098.300المدرســـة اإلعدادیـة بالروحیــــة401

42.00060.000102.000102.000المدرســـة اإلعدادیـة ببرقـــو402

23.0003.50026.50026.500المدرســـة اإلعدادیـــة حي النـــور بسلیانـــة403

42.00035.00077.00077.000المدرســة اإلعدادیــة بالكریــــب404

65.00070.000135.000135.000المدرســــة اإلعدادیـة بمكثـــر405

16.0002.50018.50018.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیانة406

16.0001.00017.00017.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقعفـــور407

16.0003.80019.80019.800المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمكثـر408

16.0002.00018.00018.000المدرسة اإلعدادیة الحبابسة بالروحیة409

748.000695.0001.443.0001.443.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

ش ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

23.0003.80026.80026.800المدرسـة اإلعدادیـــة العبادلــــة بسبیطلـــة410
41.00091.800132.800132.800المدرســة اإلعدادیـــة بماجـــل بلعبـــاس411

28.0004.10032.10032.100المدرســة اإلعدادیـة " حي النــور" بالقصریــــن412

55.00046.000101.000101.000المدرســــة اإلعدادیـة بحسي الفریـــد413

34.0005.30039.30039.300المدرســـة اإلعدادیـة حي الزھـــورالقصریــــن414

45.00055.100100.100100.100المدرســـة اإلعدادیـة بتالبـــــت415

17.0001.90018.90018.900المدرســة اإلعدادیـة " ابن الفــرات " بتالـــــة416

36.00087.400123.400123.400المدرســـة اإلعدادیـة بالعیـــــون417

44.00044.60088.60088.600المدرســــة اإلعدادیـة 25 جویلیة 1957 بتالة418
33.00040.40073.40073.400المدرســة اإلعدادیـة النموذجیة ابن رشد بالقصریــــن419



94

النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 
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  التقدیـــرات 

55.00040.60095.60095.600المدرســـة اإلعدادیـة حي الخضـــــراء بسبیطلــــة420

37.00038.10075.10075.100المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي سھیــــل421

37.0005.30042.30042.300المدرســة اإلعدادیـة حي الفتـــح بالقصریـــــن422

40.00023.40063.40063.400المدرســـة اإلعدادیــة ببوزقــــــام423

35.00032.60067.60067.600المدرســـة اإلعدادیــة بخمــــــــودة424

35.0004.30039.30039.300المدرســـة اإلعدادیــة باألحــــــواش425

31.00029.80060.80060.800المدرســـة اإلعدادیـة بالشرایـــــع426

40.00027.10067.10067.100المدرســة اإلعدادیـة بعین الخمایسیــــة427

40.00034.20074.20074.200المدرســــة اإلعدادیــة بالدغــــــرة428

35.00041.30076.30076.300المدرســــة اإلعدادیــة بالرخمــــات429

46.00044.60090.60090.600المدرسة اإلعدادیة إبن عرفة بسبیطلة430

21.0003.20024.20024.200المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة 431

50.00026.10076.10076.100المدرســــة اإلعدادیــة بسبیبة432

30.00049.20079.20079.200المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة 4332

35.0004.80039.80039.800المدرســــة اإلعدادیــة حي البساتین بالقصرین434

30.0003.80033.80033.800المدرســــة اإلعدادیــة بفریانة435

19.0002.60021.60021.600المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بالقصرین436

50.00034.00084.00084.000المدرســــة اإلعدادیــة بجدلیان437

30.00011.60041.60041.600المدرسة اإلعدادیة صحراوي بفوسانة438

29.0003.20032.20032.200المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بسبیبة439

21.0002.50023.50023.500المدرسة اإلعدادیة خیر الدین باشا بماجل بلعباس440

16.0001.30017.30017.300المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقصریـــن441

15.0002.00017.00017.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسبیطلة442

14.00080014.80014.800المدرسة اإلعدادیة التقنیة بفریانــــة443

18.00012.20030.20030.200المدرسة اإلعدادیة بودریاس بفوسانة444

1.165.000859.0002.024.0002.024.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

ص ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

70.00044.400114.400114.400المدرسـة اإلعدادیـــة النموذجیة الباب الشمالي بسوســـة445

37.0005.50042.50042.500المدرسـة اإلعدادیـــة 2 مارس 1934 بمساكن446

35.0005.70040.70040.700المدرسـة اإلعدادیـــة بمساكن 4472

38.0005.00043.00043.000المدرسـة اإلعدادیـــة نھـج قسنطینــــــة بسوســــة448

32.0005.30037.30037.300المدرســة اإلعدادیــــة الطاھرالحداد بالقلعـة الكبـــرى449

20.0002.80022.80022.800المدرســة اإلعدادیــــة العھد الجدید بمساكـــن450

34.0006.30040.30040.300المدرســـة اإلعدادیة بالزاویة والقصیبــة والثریــات451

16.0002.00018.00018.000المدرســـة اإلعدادیة ھرقلــــة452

34.00017.90051.90051.900المدرســـة اإلعدادیة بسیـــدي الھانـــي453

20.0002.20022.20022.200المدرســة اإلعدادیة نھـــج الســودان سوســـة454

16.0001.80017.80017.800المدرســــة اإلعدادیة بالكنایــــس 455

18.0002.50020.50020.500المدرســة اإلعدادیة ببورجیــــن456

35.00035.10070.10070.100المدرســـة اإلعدادیة بالكنـــدار457

21.0002.60023.60023.600المدرسة اإلعدادیـة حي خزامة سوسة458
31.0006.10037.10037.100المدرسة اإلعدادیــة سھلـول حمام سوســـة459
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  التقدیـــرات 

22.0002.80024.80024.800المدرسـة اإلعدادیــة نھـج العجمـي بن سعد القلعة الكبرى460

24.0003.60027.60027.600المدرسـة اإلعدادیــة أكـــودة  461

23.0003.10026.10026.100المدرسـة اإلعدادیـة بسیدي بوعلي462

18.0002.40020.40020.400المدرسـة اإلعدادیــة المسعدیــــن463

27.0003.90030.90030.900المدرسة اإلعدادیة حي الزھور سوســة464

27.0004.40031.40031.400المدرسة اإلعدادیة بحي الریاض سوسة465

19.0002.30021.30021.300المدرسة اإلعدادیة علي البلھوان القلعة الكبرى 466

28.0003.80031.80031.800المدرسـة اإلعدادیـــة محمد الھادي العامري بالقلعـــة الصغــرى467

65.0006.80071.80071.800المدرسة اإلعدادیة محمد العروي بسوسة468

21.0002.70023.70023.700 المدرسة اإلعدادیة ببوحسینة 469

23.0003.60026.60026.600المدرسة اإلعدادیة حي الیاسمین بالنفیضة 470

24.0003.50027.50027.500المدرسة اإلعدادیة البحایر بحمام سوسة471

30.0004.40034.40034.400المدرسة اإلعدادیة بسوسة الجدیدة472

29.0005.10034.10034.100المدرسة اإلعدادیة حي الزھراء بسوسة 473

25.0003.80028.80028.800المدرسة اإلعدادیة بمساكن474

32.0004.90036.90036.900المدرسة اإلعدادیة طریق زغوان بالنفیضة 475

24.0003.30027.30027.300المدرسة اإلعدادیة الفارابي بالقلعة الكبرى476

19.0002.90021.90021.900المدرسة اإلعدادیة أحمد العّواني بسیدي بوعلي477

33.00023.50056.50056.500المدرسة اإلعدادیة البیروني بالنفیضة478

22.0003.70025.70025.700المدرسة اإلعدادیة شارع البیئة بأكودة479

22.0003.40025.40025.400المدرسة اإلعدادیة طارق ابن زیاد بخزامة الشرقیة ـ سوسة480

22.0004.50026.50026.500المدرسة اإلعدادیة حي الریاض الخامس ـ بسوسة481

35.00026.70061.70061.700المدرســة اإلعدادیة ببوفیشة482

22.0003.60025.60025.600المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة بسیدي عبد الحمید - سوسة483

31.0003.70034.70034.700المدرسة اإلعدادیة بالقلعة الصغرى484

22.0003.20025.20025.200المدرسة اإلعدادیة الجوھرة سھلول سوسة485

18.0002.40020.40020.400المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسوســـــة486

16.0001.70017.70017.700المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالنفیضــــــة487

16.0001.60017.60017.600المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأكــــودة488

15.0001.20016.20016.200المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقلعــة الكبـــــرى489

15.0001.10016.10016.100المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیدي بوعلــــي490

19.0002.20021.20021.200المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمساكـــــن491

1.245.000295.0001.540.0001.540.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

ض ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

33.0006.00039.00039.000المدرسـة اإلعدادیـــة دار األمـــان بالقیــروان492

26.0005.00031.00031.000المدرســة اإلعدادیـــة ببوحجلـــــة المركــز 493

30.00032.00062.00062.000المدرســة اإلعدادیــــة بالشـــــراردة494

33.0008.00041.00041.000المدرســة اإلعدادیــــة 2 مارس 1934 القیروان495

28.0007.00035.00035.000المدرســـة اإلعدادیـة الحصـــري بالقیـــروان496

35.00030.00065.00065.000المدرســــة اإلعدادیـة بمنــزل المھیــــري نصر اللــھ497

48.00080.000128.000128.000المدرســـة اإلعدادیـة بحفـــوز498
38.00082.000120.000120.000المدرســـة اإلعدادیـة اإلمام سحنون ببوحجلـــة499
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41.00067.000108.000108.000المدرســـة اإلعدادیـة بالوسالتیــــــة500

32.00045.00077.00077.000المدرســــة اإلعدادیـة بالشبیكــــــة501

40.00058.00098.00098.000المدرســـة اإلعدادیـة بعین جلولـــــة الوسالتیـة502

38.00048.00086.00086.000المدرسة اإلعدادیة ابن ابي الضیاف بحاجب العیون503

21.0003.00024.00024.000المدرســة اإلعدادیـة الكبــارة نصراللــــھ504

38.00030.00068.00068.000المدرسـة اإلعدادیـة دار الجمعیـــــة بالسبیخـــــة505

34.00030.00064.00064.000المدرسة اإلعدادیـة بالمساعیــــد ـ العــال506

32.00040.00072.00072.000المدرســة اإلعدادیـة ببئــر الوصفـــان ـ الشــراردة507

32.00034.00066.00066.000المدرســة اإلعدادیـة بالجھینــــــة ـ بوحجلـة508

26.0006.00032.00032.000المدرســـة اإلعدادیـة المنصــورة القیـــروان509

26.0006.00032.00032.000المدرســـة اإلعدادیـة إبن ھاني بالقیـــروان510

32.00046.00078.00078.000المدرســـة اإلعدادیـة بالزملــــــة ـ حفـوز511

54.00042.00096.00096.000المدرســــة اإلعدادیـة بالسبیخـــــة512

22.0004.00026.00026.000المدرســــة اإلعدادیـة بنصراللــــھ513

40.00078.000118.000118.000المدرســــة اإلعدادیـة بالعال514

25.0005.00030.00030.000المدرســــة اإلعدادیـة ابن رشد بالسبیخة 515

34.0005.00039.00039.000المدرســــة اإلعدادیـة بحاجب العیون 516

22.0005.00027.00027.000المدرســــة اإلعدادیـة حي الزیاتین بحفوز 517

20.0005.00025.00025.000المدرسة اإلعدادیة إبن شرف بالقیروان518

24.0004.00028.00028.000المدرسة اإلعدادیة برقادة ـ القیروان519

28.0004.00032.00032.000المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالقیروان520

18.0003.00021.00021.000المدرسة اإلعدادیة الشابي بالوسالتیة521

17.0003.00020.00020.000المدرسة اإلعدادیة الباطن بالقیروان522

17.0002.00019.00019.000المدرسة اإلعدادیة الذھیبات بالعال523

24.0004.00028.00028.000المدرسة اإلعدادیة المنجي سلیم بالسبیخة524

22.0005.00027.00027.000المدرسة اإلعدادیة ببوحجلة525

23.0003.00026.00026.000المدرسة اإلعدادّیة المنار بالقیروان526

17.0003.00020.00020.000المدرسة اإلعدادّیة بالعال الحبیب 527

17.0003.00020.00020.000المدرسة اإلعدادّیة المنارة - نصراهللا528

19.0002.00021.00021.000المدرسة اإلعدادّیة سیدي سعد - نصراهللا529

20.0003.40023.40023.400المدرسة اإلعدادیة أبوزمعة البلوي بالقیروان530

17.0002.60019.60019.600المدرسة اإلعدادیة بسیدي علي بن سالم531

17.0002.00019.00019.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحفــــوز532

25.0003.00028.00028.000المدرسة اإلعدادیة بیت الحكمة بالقیروان533

25.0002.00027.00027.000المدرسة اإلعدادیة بالسرجة ـ حاجب العیون534

17.0002.00019.00019.000المدرسة اإلعدادیة بالشوایحیة ـ الشراردة535

17.0002.00019.00019.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنھـــــج فــاس القیــروان536

17.0002.00019.00019.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنصر اللــــھ537

17.0002.00019.00019.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببوحجلـــــة538

55.00034.00089.00089.000المدرسة اإلعدادیة النموذجیة جعفر ماجد بالقیروان539

1.333.000898.0002.231.0002.231.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان
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  التقدیـــرات 

ط ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

35.0004.70039.70039.700المدرسـة اإلعدادیـــة حـي الفتــح بجمـــال540

35.0004.00039.00039.000المدرسـة اإلعدادیـــة ببنبلــــــــة541

20.0001.80021.80021.800المدرسـة اإلعدادیـــة بعمیــرة التــــوازرة ـ المكنین542

15.0001.10016.10016.100المدرسـة اإلعدادیـــة بسیـــدي بنــــورـ المكنین543

18.0001.70019.70019.700المدرســة اإلعدادیـــة بعمیــرة الحجـــاج ـ المكنین544

25.0003.00028.00028.000المدرسـة اإلعدادیــة مفیـدة بورقیبــــــة بالمنستیـــر545

33.0004.00037.00037.000المدرســــة اإلعدادیــة بقصر ھالل546

33.0005.00038.00038.000المدرســــة اإلعدادیــة الطاھـر الحــداد المكنیــــن547

29.0004.50033.50033.500المدرســــة اإلعدادیــة 3 جانفي 1934 بقصر ھالل548

27.0004.50031.50031.500المدرســة اإلعدادیــة بالساحلیـــن549

28.0004.00032.00032.000المدرســـة اإلعدادیــة علي بورقیبـــة بالمنستیــــر550

23.0003.80026.80026.800المدرسـة اإلعدادیــة التحــدي بخنیـــــس551

26.0003.20029.20029.200المدرســة اإلعدادیـة الحـاج مبــروك األزرق بمنزل النــور552

24.0002.30026.30026.300المدرســة اإلعدادیـة بزاویــة قنطـــش553

20.0003.20023.20023.200المدرســـة اإلعدادیـة بطــوزة554

20.0001.70021.70021.700المدرســــة اإلعدادیـة بالشراحیـــــل555

16.0001.20017.20017.200المدرســة اإلعدادیـة بمنــزل فارســـي556

20.0003.50023.50023.500المدرسة اإلعدادیـة بمنــزل كامــــــل557

27.0004.80031.80031.800المدرسـة اإلعدادیـة بطبلبـــــة558

34.0005.00039.00039.000المدرســة اإلعدادیـة بجمـــــــال559

26.0004.00030.00030.000المدرســة اإلعدادیـة محمود بن ضیاء بالمكنین560

25.0003.40028.40028.400المدرســـة اإلعدادیـة بقصیبـــة المدیونــي561

25.0003.50028.50028.500المدرســة اإلعدادیـة ببــنـــــان562

28.0004.30032.30032.300المدرســـة اإلعدادیــة بالبقالطــــــة563

28.0004.50032.50032.500المدرســـة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بطبلبة564

15.0001.50016.50016.500المدرســـة اإلعدادیــة بعمیرة الفحول 565

26.0003.60029.60029.600المدرســـة اإلعدادیــة 2 مارس 1934 بالوردانین 566

27.0004.50031.50031.500المدرســـة اإلعدادیــة بصیـــــــادة567

32.0008.70040.70040.700المدرســــة اإلعدادیــة اإلمتیاز بالمنستیر568

33.0005.00038.00038.000المدرسة اإلعدادیة بزرمدیـــن569

22.0002.00024.00024.000المدرسة اإلعدادیة ببني حسان570

23.0002.70025.70025.700المدرسة اإلعدادیة عبد السالم المكني بالمكنین571

19.0002.50021.50021.500المدرسة اإلعدادیة احمد عیاد بقصر ھالل572

19.0002.00021.00021.000المدرسة اإلعدادیة المزاوغة573

19.0002.20021.20021.200المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بجمال574

21.0002.80023.80023.800المدرسة اإلعدادیة ببوحجر575

20.0002.20022.20022.200المدرسة اإلعدادیة المستقبل بالوردانین576

63.00040.600103.600103.600المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالمنستیر577

21.0001.80022.80022.800المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمنستیــــــر578

19.00080019.80019.800المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمكنیــــــن579

17.00070017.70017.700المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــر ھــالل580
18.0002.00020.00020.000المدرسة اإلعدادیة محمد محسن البواب بالمنستیر581
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الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

17.0002.00019.00019.000المدرسة اإلعدادیة بسیدي عامر582

16.00090016.90016.900المدرسة اإلعدادیة بالغنادة583

22.0005.00027.00027.000المدرسة اإلعدادیة 5 سبتمبر 1934 بالمكنین584

19.0001.00020.00020.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصیبة المدیوني585

20.0001.30021.30021.300المدرسة اإلعدادیة التقنیة القصاص بجمــــــــــال586

19.0001.00020.00020.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بطبلبـــــة587

18.0002.50020.50020.500المدرسة اإلعدادیة نھج سالم بشیر بالمنستیر588

1.185.000186.0001.371.0001.371.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

ظ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

31.00027.00058.00058.000المدرسـة اإلعدادیـة شارع بورقیبة ببومرداس589

20.0003.50023.50023.500المدرسـة اإلعدادیـة نھج 25 جویلیة 1957 بشربان590

18.0003.50021.50021.500المدرسـة اإلعدادیـة بالنفاتیـــــة ـ شربان591

23.0002.50025.50025.500المدرسـة اإلعدادیــــة بساقیـــة الــخــــادم ـ سیدي علوان592

29.0003.30032.30032.300المدرســة اإلعدادیــة شارع الحبیب بورقیبـــة بالمھدیــــة593

35.00031.90066.90066.900المدرســة اإلعدادیــة بسیدي علوان594

41.00059.000100.000100.000المدرســة اإلعدادیـة بالسواســـي595

38.00042.00080.00080.000المدرســة اإلعدادیــة بأوالد الشامــــخ596

27.0004.40031.40031.400المدرسة اإلعدادیــة " الزھراء " بالمھدیــة597

30.00029.00059.00059.000المدرســة اإلعدادیــة أبو القاسم الشابي بالجم598

25.00016.00041.00041.000المدرســة اإلعدادیـة بملولــــش599

26.0002.50028.50028.500المدرسة اإلعدادیـة بالبرادعـــــــة600

27.00019.00046.00046.000المدرســة اإلعدادیـة بالحكایمـــــة601

26.00024.00050.00050.000المدرســة اإلعدادیـة بكركــــــر602

22.0004.00026.00026.000المدرسة اإلعدادیـة ابن خلدون بقصـور الســـاف603

25.0003.70028.70028.700المدرســة اإلعدادیـة فرحات حشاد بالشابــــة604

36.0005.00041.00041.000المدرســة اإلعدادیـة شارع بورقیبـــة بقصــور الســـاف605

40.00036.00076.00076.000المدرســـة اإلعدادیـة بسیـــدي زیـــــد ـ السواسي606

25.00029.00054.00054.000المدرســـة اإلعدادیـة بالتاللســــة ـ الجــم607

26.0003.50029.50029.500المدرســـة اإلعدادیـة بھیبـــــــون608

26.0004.00030.00030.000المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بالشابــــة609

19.0002.70021.70021.700المدرســـة اإلعدادیـة الحي الجدید الجــــــــم610

19.0003.50022.50022.500المدرســـة اإلعدادیـة بھبیــــــــرة611

22.0003.50025.50025.500المدرســـة اإلعدادیـة طریق الجم بالسواسي612

19.0001.50020.50020.500المدرسة اإلعدادیة برج العریف بالمھدیة613

21.0002.50023.50023.500المدرسة اإلعدادیة طریق الشاطئ برجیش614

18.0002.00020.00020.000المدرسة اإلعدادیة بزالبة615

18.0002.50020.50020.500المدرسة اإلعدادیة بالشحیمات الشمالیة616

20.0002.50022.50022.500المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالجم617

17.0002.00019.00019.000المدرسة اإلعدادیة بالكساسبة - بالسواسي618

20.0002.50022.50022.500المدرسة اإلعدادیة بأوالد عبد اهللا ـ ملولش619

22.0003.00025.00025.000المدرسة اإلعدادیة بالرشارشة620
14.0001.50015.50015.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمھدیـــة621
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13.0001.00014.00014.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالجـــــم622
13.0001.50014.50014.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالسواســــي623
13.0001.00014.00014.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالشابـــــة624
20.0001.00021.00021.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــورالســـاف625
18.0001.00019.00019.000المدرسة اإلعدادیة بسلقطة626

902.000388.0001.290.0001.290.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

ع ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1 

21.0003.80024.80024.800المدرسـة اإلعدادیــة الناظـور بئر علــي بن خلیفـــة627
55.00011.80066.80066.800المدرسـة اإلعدادیــة 15 أكتوبر 1963 صفاقس628
37.0005.40042.40042.400المدرســة اإلعدادیـة الطاھـر الحداد بصفاقــــس629
48.00037.40085.40085.400المدرســة اإلعدادیـة بالصخیرة 630
33.0004.60037.60037.600المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبة صفاقس631
27.0003.90030.90030.900المدرسة اإلعدادیة بالمحــــــــرس632
60.00062.200122.200122.200المدرســة اإلعدادیـة ببئـــر علــى بن خلیفـــة633
15.0003.10018.10018.100المدرســة اإلعدادیـة 13 أوت 1956 صفاقس634
41.00031.60072.60072.600المدرســــة اإلعدادیـة بعقــــارب635
25.0006.40031.40031.400المدرســـة اإلعدادیـة البستـــان بصفاقـــــس636
19.0005.20024.20024.200المدرســة اإلعدادیـة حي النــور بصفاقـــس637
17.0003.20020.20020.200المدرســة اإلعدادیـة بنقطـــــة638
23.0004.40027.40027.400المدرســة اإلعدادیـة بطینـــة بصفاقــــس639
25.0004.60029.60029.600المدرســة اإلعدادیـة علــي النــوري صفاقس640
25.0004.00029.00029.000المدرسـة اإلعدادیـة حلیمة الشعبوني بعقارب641
15.0002.40017.40017.400المدرسـة اإلعدادیـة حي الحبیب بصفاقس642
34.00010.00044.00044.000المدرسـة اإلعدادیـة علي البلھوان بصفاقس643
38.00010.00048.00048.000المدرسة اإلعدادیة غرة ماي صفاقس644
28.0004.60032.60032.600المدرسة اإلعدادیة الھادي العیادي حي الحبیب صفاقس645
21.0003.60024.60024.600المدرسة اإلعدادیة محمد محفوظ بصفاقس646
31.00012.90043.90043.900المدرسة اإلعدادیة بصبیح ـ الصخیرة647
18.0002.40020.40020.400المدرسة اإلعدادیة البشیر خریف بالمحرس648
18.0003.10021.10021.100المدرسة اإلعدادیة ابن شرف ببئر علي بن خلیفة649
15.0002.80017.80017.800المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة حي البحري بصفاقس650
22.0004.20026.20026.200المدرسة اإلعدادّیة ابن رشد بطینة651
28.00053.00081.00081.000المدرسة اإلعدادّیة ابن الھیثم ببئرعلي بن خلیفة652
21.0004.30025.30025.300المدرسة اإلعدادّیة خیرالدین بالغریبة653
15.0002.40017.40017.400المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بالصخیرة654
50.00050.600100.600100.600المدرسـة اإلعدادیـــة النموذجیة بصفاقس655
25.0001.00026.00026.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي المروج طریق المطار بصفاقس656
20.00080020.80020.800المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمحـــرس657
16.0002.60018.60018.600المدرسة اإلعدادیة بالحاجب صفاقس658
19.00060019.60019.600المدرسة اإلعدادیة التقنیة العھد الجدیــد بصفاقـــس659
24.0001.40025.40025.400المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي البساتیـن بصفاقـس660
18.00070018.70018.700المدرسة اإلعدادیة التقنیة محمد الجموسي بصفاقس661

947.000365.0001.312.0001.312.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1 
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غ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2 

27.0005.90032.90032.900المدرسـة اإلعدادیـة بالسلطنـیــة662

25.0004.00029.00029.000المدرسـة اإلعدادیــة حي األنس طریق تونس ساقیة الزیت663

28.0005.50033.50033.500المدرسـة اإلعدادیـة ابن الھیثم بصفاقس664

29.0004.70033.70033.700المدرسـة اإلعدادیـة بجبنیانـــــــة665

30.0007.70037.70037.700المدرســة اإلعدادیـة اإلمام سحنون طریق قرمدة صفاقـس666

22.0003.00025.00025.000المدرســة اإلعدادیـة باللــــوزة667

33.00029.20062.20062.200المدرســة اإلعدادیـة الحسین بالحاج خالد بالحنشـــــــة668

28.0004.70032.70032.700المدرســـة اإلعدادیـة بساقیة الزیت669

21.00023.30044.30044.300المدرســة اإلعدادیـة بالغرابـــــة670

45.00056.800101.800101.800المدرسة اإلعدادیة البرمكي بالعوادنة منزل شاكر 671

28.0004.70032.70032.700المدرســـة اإلعدادیـة مصطفى السالمي صفاقس672

20.0001.90021.90021.900المدرسـة اإلعدادیـة حي الحـدائـــق بجبنیانـــــة673

43.00010.00053.00053.000المدرسـة اإلعدادیـة بالشیحیة674

23.0003.30026.30026.300المدرسـة اإلعدادیـة بقرقنة675

24.0004.80028.80028.800المدرسـة اإلعدادیـة بمركز بوعصیدة بصفاقس676

31.0005.80036.80036.800المدرسة اإلعدادیة مصطفى حمدي بالعامرة677

27.0004.80031.80031.800المدرسة اإلعدادیة الحبیب الشعبوني بصفاقس678

20.0002.70022.70022.700المدرسة اإلعدادیة أحمد مالك بصفاقس679

21.0003.00024.00024.000المدرسة اإلعدادیة بالحنشة680

17.0001.50018.50018.500المدرسة اإلعدادیة بالعجانقة ـ جبنـــیانة681

20.0001.70021.70021.700المدرسة اإلعدادیة المنصورة طریق سیدي منصور بصفاقس682

65.00033.90098.90098.900المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بمنزل شاكر683

42.0007.50049.50049.500المدرســـة اإلعدادیـــة بساقیـــة الدائـــر684

20.0001.90021.90021.900المدرسة اإلعدادّیة الفارابي بمنزل شاكر685

23.0004.20027.20027.200المدرسة اإلعدادیة المنارة طریق سیدي منصور بساقیة الدائر686

27.0006.00033.00033.000المدرسة اإلعدادیة طریق تنیور بساقیة الزیت687

22.0002.70024.70024.700المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بحي األنس ساقیة الزیت688

19.0001.00020.00020.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجبنیانـــــة689

22.00020.60042.60042.600المدرسة اإلعدادیة عامر التونسي بالحنشة690

18.0001.20019.20019.200المدرسة اإلعدادیة حي السالم بالعامرة691

820.000268.0001.088.0001.088.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2 

ف ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

30.0004.20034.20034.200المدرسـة اإلعدادیـــة الشعبیــة بقفصــة692

31.0003.80034.80034.800المدرسـة اإلعدادیـــة بالمظیلـــة693

35.0003.10038.10038.100المدرسـة اإلعدادیـــة النجـاح بالردیــف694

22.0002.90024.90024.900المدرسـة اإلعدادیـــة 2 مارس 1934 بقفصة695

23.0003.00026.00026.000المدرسة اإلعدادیة 15 أكتوبر 1963 بأم العرائس 696

25.0003.30028.30028.300المدرســة اإلعدادیــة اللـــــــة بقفصـــــة697
40.00053.50093.50093.500المدرســـة اإلعدادیــة بزنــــــوش698
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21.0003.80024.80024.800المدرســة اإلعدادیــة بقفصــــة699

58.00025.10083.10083.100المدرســـة اإلعدادیــة بحي الســرور قفصـــة700

35.00023.80058.80058.800المدرســــة اإلعدادیـة بالسنــــد 701

20.0002.10022.10022.100 المدرســـة اإلعدادیــة بأم العرائــــــس المحطة 702

23.0003.30026.30026.300المدرســـة اإلعدادیــة العھد الجدید بالمتلوي703

24.0005.30029.30029.300المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد وھیبة ـ قفصة704

21.0002.80023.80023.800المدرسة اإلعدادیة حي الشباب بقفصة705

20.0009.90029.90029.900المدرسة اإلعدادیة الشبیبة بقفصة706

17.0002.30019.30019.300المدرسة اإلعدادیة المنزه طریق المطار بقفصة707

38.0005.30043.30043.300المدرسة اإلعدادیة بقصر قفصة708

17.0002.00019.00019.000المدرس اإلعدادیة سیدي أحمد زروق بقفصة709

18.0001.90019.90019.900المدرسة اإلعدادیة األمل بالمتلوي710

20.0003.80023.80023.800المدرسة اإلعدادیة ابن الجزار بالّسند 711

20.0003.10023.10023.100المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بقفصة712

20.0002.10022.10022.100المدرسة اإلعدادیة بالعیاشیة - بلخیر713

18.0001.70019.70019.700المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بالمظیلة 714

20.0002.70022.70022.700المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بأم العرائس 715

19.0001.30020.30020.300المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقفصـــــة716

31.00030.40061.40061.400المدرسة اإلعدادیة بسیدي عیش717

64.00037.200101.200101.200المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بقفصة718

17.0001.20018.20018.200المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالردیـــف719

17.0001.50018.50018.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمتلـــوي720

18.0002.60020.60020.600المدرسة اإلعدادیة المیداني بن صالح ببلخیر721

782.000249.0001.031.0001.031.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

ق ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

50.00074.500124.500124.500المدرسـة اإلعدادیــة ابن النفیس بجلمة722

30.00024.60054.60054.600المدرسـة اإلعدادیــة طریـق السـد بالسبالــــة723

50.00068.000118.000118.000المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا بالرقــــاب724

37.0005.00042.00042.000المدرســة اإلعدادیـة بالھیشـــریــــة725

40.00034.40074.40074.400المدرســـة اإلعدادیــة بالسعیــــدة726

54.00042.80096.80096.800المدرسـة اإلعدادیــة بالمكناسي727

34.0003.10037.10037.100المدرسـة اإلعدادیــة خالد بن الولید بسیدي بوزید728

51.00054.200105.200105.200المدرسـة اإلعدادیــة العھد الجدیـــد بفائــض729

19.00013.00032.00032.000المدرســة اإلعدادیــة بـأوالد سلیمــــــان730

50.00046.00096.00096.000المدرســة اإلعدادیــة بمنــزل بوزیـــان731

42.00029.20071.20071.200المدرســة اإلعدادیـة بســـوق الجدیـــد732

40.00050.40090.40090.400المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد حفـــــوز733

36.00052.60088.60088.600المدرســـة اإلعدادیـة بجلمــــــــــة734

26.0003.40029.40029.400المدرسـة اإلعدادیــة ابن خلــدون بالمكناســــي735

76.00045.700121.700121.700المدرســة اإلعدادیـة أبو بكـر القمـودي بسیدي بوزید736
38.00035.00073.00073.000المدرســة اإلعدادیـة بالمزونــــة737
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28.00040.10068.10068.100المدرســـة اإلعدادیـة بالمكــــــارم738

30.00058.30088.30088.300المدرســـة اإلعدادیـة بالرقــــــاب739

45.00029.00074.00074.000المدرســة اإلعدادیـة المــزارة بسیدي  بوزیــد740

31.00046.50077.50077.500المدرســة اإلعدادیـة بلســـودة741

35.00035.60070.60070.600المدرســة اإلعدادیـة بام العظـــــام 742
20.00018.00038.00038.000المدرســة اإلعدادیـة بأوالد منصــــر743
32.0003.30035.30035.300المدرســة اإلعدادیـة بسیدي بوزید الغربیـــة744
28.00032.80060.80060.800المدرســــة اإلعدادیـة ببئــر الحفـــي745
39.00025.10064.10064.100المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي علــى بــن عــون746
28.00040.00068.00068.000المدرســـة اإلعدادیـة بھنشیر القالل 747
37.00023.80060.80060.800المدرســـة اإلعدادیـة النموذجیة خیر الدین باشا بسیدي بوزید748
17.0001.30018.30018.300المدرســـة اإلعدادیـة رحـــــال ببئر الحفـــي 749
22.0001.20023.20023.200المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بأوالد حفوز 750
23.0002.90025.90025.900المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي ببئر الحفي751
19.0002.00021.00021.000المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف بالرقاب752
22.0001.30023.30023.300المدرسة اإلعدادیة األبیض بجلمة753
24.00027.60051.60051.600المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالمزونة754
20.0002.00022.00022.000المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم بسیدي بوزید755
19.0002.10021.10021.100المدرسة اإلعدادیة الفارابي بسیدي علي بن عون756
25.00027.00052.00052.000المدرسة اإلعدادیة بمغیلة السبالة757
18.0007.40025.40025.400المدرسة اإلعدادیة بالرمیلیة سوق الجدید758
15.00040015.40015.400المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیــدي بوزیــد759
7.0007007.7007.700المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأوالد حفــوز760
15.0002.00017.00017.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالرقـاب761
16.0001.70017.70017.700المدرسة اإلعدادیة عقبة ابن نافع بالمزونة762

1.288.0001.014.0002.302.0002.302.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

ك ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

19.0002.00021.00021.000المدرسـة اإلعدادیــة العھـد الجدیـد بدقـــاش763
21.0002.60023.60023.600المدرسـة اإلعدادیــة بنفطة764
24.0002.00026.00026.000المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف بحامـة الجریــد765
37.0005.40042.40042.400المدرسـة اإلعدادیـة ابن شبــاط بتــوزر766
27.0003.00030.00030.000المدرســة اإلعدادیـة المكي بالعزوز بنفطـــة767
24.0002.40026.40026.400المدرســة اإلعدادیـة مصطفى خریف بتوزر768
23.0001.90024.90024.900المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بوھالل769
18.0001.30019.30019.300المدرســة اإلعدادیة عمر السعیدي بحـــزوة770
28.0003.90031.90031.900المدرسـة اإلعدادیــة  طریق المطار بتوزر771
18.0001.00019.00019.000المدرســة اإلعدادیة الشقراطسي بتوزر772
18.0001.60019.60019.600المدرســة اإلعدادیة بزاویة العرب - دقاش773
30.00034.70064.70064.700المدرسة اإلعدادیة بتمغزة774
17.0001.00018.00018.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفطـــة775
17.0008.20025.20025.200المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتـــوزر776

321.00071.000392.000392.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر
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ل ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

29.0004.00033.00033.000المدرســة اإلعدادیـــة حـي األمـل بقابـــس777
22.0001.50023.50023.500المدرسـة اإلعدادیـــة طریـق الحامـــة بقابــس778

20.0002.50022.50022.500المدرسـة اإلعدادیـــة العھـــد الجدیــد بالمطویـــة779

33.00016.10049.10049.100المدرســـة اإلعدادیـة بمطماطـــة الجدیــدة780

33.0004.60037.60037.600المدرســــة اإلعدادیـة ابن خلــدون قابـــس781

23.0002.60025.60025.600المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبــة بقابـــس782

21.0001.60022.60022.600المدرسـة اإلعدادیـة حي محمــد علــي قابـــس783

21.0003.00024.00024.000المدرســة اإلعدادیـة بــوذرف784

20.0002.00022.00022.000المدرسة اإلعدادیة محمد خیر الدین بوعین بالمطویة785

28.0003.70031.70031.700المدرســـة اإلعدادیـة بغنــــوش786

32.0004.30036.30036.300المدرســة اإلعدادیــة بالسمبــــــــاط787

35.00041.00076.00076.000المدرســة اإلعدادیـة بدخیلـــة توجـــان788

21.0009.00030.00030.000المدرســـة اإلعدادیـة بالــــزارات789

21.00015.50036.50036.500المدرســـة اإلعدادیــة بمطماطــــــة القدیمـــــة790

42.00042.00084.00084.000المدرســـة اإلعدادیـة بمنـــزل الحبیـــب791

34.00035.00069.00069.000المدرســــة اإلعدادیـة ابن شرف بمـــارث792

22.0003.00025.00025.000المدرســة اإلعدادیـة العھد الجدید بقابـــــس793

16.0001.50017.50017.500المدرســة اإلعدادیـة شننــي بقابــــس794

24.0009.00033.00033.000المدرســــة اإلعدادیـة بكتانــــــة795

36.0005.00041.00041.000المدرســـة اإلعدادیـة بــوادي النـــور الحامـــــة796

21.0002.50023.50023.500المدرســـة اإلعدادیـة بطبلبـــــوـ قابـس797

27.0004.00031.00031.000المدرسة اإلعدادیة مارث798

26.0004.30030.30030.300المدرســة اإلعدادیــة العھد الجدیــد بالحامـــة799

30.0002.20032.20032.200المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بغنوش800

20.0002.50022.50022.500المدرســة اإلعدادیــة األشعاع بقابس801

16.0001.50017.50017.500المدرســة اإلعدادیــة حي اإلزدھار بقابس802

30.0005.50035.50035.500المدرســة اإلعدادیــة ببشیمة الحـــــــامة803

18.0001.00019.00019.000المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بعرام ـ مارث الجنوبیة804

22.0002.50024.50024.500المدرسة اإلعدادیة بشاطئ السالم ـ قابس805

18.0002.00020.00020.000المدرسة اإلعدادیة ببوشمة806

24.00039.00063.00063.000المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنزل الحبیب807

15.0001.10016.10016.100المدرسة اإلعدادّیة العھد الجدید بشنني808

30.0002.00032.00032.000المدرسة اإلعدادّیة بالحامة809

18.0009.70027.70027.700المدرسة اإلعدادیة باألفــــــام ـ مطماطة الجدیدة810

21.0001.50022.50022.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة شارع ابو القاسم الشابـــي بقابـــــس811

19.0001.50020.50020.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھج الواحة بقابس812

35.00034.00069.00069.000المدرسة اإلعدادیة النموذجیة حي المنارة بقابس الجنوبیة813

17.0001.30018.30018.300المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالحامــــة814

18.0002.00020.00020.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمـــارث 815

958.000327.0001.285.0001.285.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس
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م ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
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23.0002.90025.90025.900المدرسـة اإلعدادیـــة النویل بـــدوز816

23.0001.90024.90024.900المدرسـة اإلعدادیــة أم الصمعـة بسـوق األحــد817

23.0001.90024.90024.900المدرسـة اإلعدادیــة عین سلیـم بطمبـــارـ قبلي الشمالیة818

28.0001.90029.90029.900المدرســــة اإلعدادیـة بالبلیــــدات819

22.0001.90023.90023.900المدرســة اإلعدادیـة بالمنشیـــــــة820

26.0002.30028.30028.300المدرســة اإلعدادیـة ابوالقاســم الشابي قبلــــي821

29.0001.90030.90030.900المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد بقبلـــــي822

23.0001.70024.70024.700المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیـــق بــدوز823

26.0003.20029.20029.200المدرســة اإلعدادیـة ابــن شـرف بــــدوز824

29.0003.00032.00032.000المدرســـة اإلعدادیـــة بالقلعــــــة ـ دوز 825

20.0001.70021.70021.700المدرســـة اإلعدادیـــة الفارابي بقبلي826

22.0003.10025.10025.100المدرسة اإلعدادیة الحصري بدوز827

20.0002.00022.00022.000المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بقبلي828

32.0003.50035.50035.500المدرسة اإلعدادیة إبن زیدون بالفوار829

19.0001.50020.50020.500المدرسة اإلعدادیة بوعبداهللا بسوق األحد830

19.0001.50020.50020.500المدرسة اإلعدادیة العوینة بدوز831

18.0001.80019.80019.800المدرسة اإلعدادیة بزعفران ــ دوز832

20.0001.80021.80021.800المدرسة اإلعدادیة بغیدمة الفوار833

21.0001.80022.80022.800المدرسة اإلعدادیة بالجرسین - قبلي الجنوبیة834

18.0001.20019.20019.200المدرسة اإلعدادیة بنقة ـ سوق األحد835

21.0001.50022.50022.500المدرسة اإلعدادیة إبن منظور بسوق األحد836

19.0001.50020.50020.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقبلــــي837

18.0001.50019.50019.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة بـــدوز838

519.00047.000566.000566.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

ن ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

49.00026.50075.50075.500المدرسـة اإلعدادیـة خیرالدین باشـــا بسیــدي مخلــوف839

31.0004.40035.40035.400المدرسـة اإلعدادیــة بمیــدون جربــة840

29.0002.60031.60031.600المدرسـة اإلعدادیـــة ابن عرفـــة بنقــردان841

47.00030.00077.00077.000المدرســة اإلعدادیـة نھج المنجي سلیم بمدنیــن842

31.0003.80034.80034.800المدرســة اإلعدادیـة السواني جربــة843

21.0002.40023.40023.400المدرســة اإلعدادیـة بشمـــــاخ844

33.0005.10038.10038.100المدرســة اإلعدادیـة ابو القاسم الشابي بنقــردان845

19.0002.40021.40021.400المدرسـة اإلعدادیـة بجرجیـــس846

21.0002.80023.80023.800المدرســـة اإلعدادیـة الریــاض جربــــة847

19.0002.60021.60021.600المدرســـة اإلعدادیـة بقاللــــة جربـــة848

19.0002.00021.00021.000المدرســة اإلعدادیـة بالسویحــــل جرجیـــس849

22.0001.80023.80023.800المدرسـة اإلعدادیـة بجرجیس 8502

25.00025.00050.00050.000المدرســة اإلعدادیـة قصر الجدیــد ببني خـــداش851
22.0002.60024.60024.600المدرســة اإلعدادیـة سدویكـــش ـ جربة852
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31.00010.00041.00041.000المدرســـة اإلعدادیـة حومــة الســوق جربـــة853

29.0003.00032.00032.000المدرســة اإلعدادیــة ابن شـــرف بنقــردان854

26.00027.50053.50053.500المدرســة اإلعدادیـة ببوغـــرارة855

22.0002.00024.00024.000المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بجرجیــــس856

24.00026.00050.00050.000المدرســة اإلعدادیـة بحسي عمـــر 857

19.0002.10021.10021.100المدرســة اإلعدادیـة بملیتــــة جربــــة858

30.00020.00050.00050.000المدرســـة اإلعدادیـة ببنــي خــداش859

28.0004.10032.10032.100المدرســـة اإلعدادیـة حي الزیتونــي مدنیـــن860

29.0003.80032.80032.800المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بمدنیـــن861

20.0002.30022.30022.300المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا حومة السوق جربـة862

22.0002.50024.50024.500المدرسـة اإلعدادیـة فرحـات حشــاد بمدنیـــن863

21.0002.50023.50023.500المدرسـة اإلعدادیـة طریق الماي بآجیــــم864

33.0004.30037.30037.300المدرسـة اإلعدادیـة ابن رشیق طریق قابس بمدنین865

18.0001.50019.50019.500المدرسـة اإلعدادیـة ابن منظور بالقریبیس ـ جرجیس866

21.0002.70023.70023.700المدرسـة اإلعدادیـة ابن خلدون بالمــاي ـ جــــربة867

20.0002.90022.90022.900المدرسـة اإلعدادیـة المحبوبین بجربــــة868

20.00010.00030.00030.000المدرسة اإلعدادیة الفارابي الراقوبة الشرقیة سیدي مخلوف869

19.0001.60020.60020.600المدرسة اإلعدادیة الفاضل بن عاشور ببني خداش870

21.0002.60023.60023.600المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف حي الشارة ببنقردان871

31.0004.10035.10035.100المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بجرجیس872

35.0003.80038.80038.800المدرسة اإلعدادیة اإلمتیاز بمدنین873

27.0003.50030.50030.500المدرسة اإلعدادیة طریق المستشفى ببنقردان874

33.0004.40037.40037.400المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي  حومة السوق جربة875

20.0002.10022.10022.100المدرسة اإلعدادیة حمادي بجرجیس876

18.00015.00033.00033.000المدرسة اإلعدادّیة بكوتین877

18.0001.50019.50019.500المدرسة اإلعدادیة بالجرف878

20.0001.60021.60021.600المدرسة اإلعدادیة بعمرة ــ مدنین879

24.0002.70026.70026.700المدرسة اإلعدادیة بالطابعي ـ بنقردان880

18.0002.00020.00020.000المدرسة اإلعدادیة بالمؤانسة ــ جرجیس881

18.0001.20019.20019.200المدرسة اإلعدادیة بالقرع ــ أجیم882

18.0001.70019.70019.700المدرسة اإلعدادیة بأركو میدون ـ جربة883

20.0001.50021.50021.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمدنیـــن884

20.0001.50021.50021.500المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجرجیــــس885

20.0002.00022.00022.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة حومة السوق بجربــــة886

19.00015.00034.00034.000المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بالشھبانیة887

40.00016.00056.00056.000المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمدنین888

22.00020.00042.00042.000المدرسة اإلعدادیة طریق غمراسن ببني خداش889

1.262.000345.0001.607.0001.607.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

ه ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

22.0009.50031.50031.500المدرسـة اإلعدادیــة الزھـــراء بتطاویــن890

22.0006.70028.70028.700المدرسـة اإلعدادیــة ببنــي مھیــرة ـ الصمار891
22.0002.50024.50024.500المدرسـة اإلعدادیـــة ببئــر لحمـــر892
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18.0001.40019.40019.400المدرســة اإلعدادیـة بغمــــــراسن893

38.0001.50039.50039.500المدرسـة اإلعدادیـــة حي المھرجـــان بتطاویـن894

22.0001.60023.60023.600المدرســة اإلعدادیــة حي النـــور تطاویـــن895

27.0003.50030.50030.500المدرســـة اإلعدادیـة ابن رشــد بتطاویـــن896

22.0006.80028.80028.800المدرســة اإلعدادیـة بالمزتوریــــة897

18.0001.60019.60019.600المدرســة اإلعدادیــة بالذھیبــــة898
30.0006.50036.50036.500المدرســة اإلعدادیــة بقصــــر اوالد دبـــــاب899
21.0008.50029.50029.500المدرســـة اإلعدادیــة ابن عرفـــة غمراســــن900
22.0001.70023.70023.700المدرســــة اإلعدادیـة بالرقبـــــة901
21.0002.40023.40023.400المدرســــة اإلعدادیـة طریق أم الصویغ برمـــــادة902
16.0001.00017.00017.000المدرســــة اإلعدادیـة الفرش بغمـــــراسن903
22.0002.70024.70024.700المدرســــة اإلعدادیـة 18 جانفي 1952 بتطاوین904
20.0002.00022.00022.000المدرســــة اإلعدادیة " الّبــــــر" بتطاوین905
21.0001.60022.60022.600المدرســــة اإلعدادیة العھد الجدید بالصمار906
20.0001.80021.80021.800المدرسة اإلعدادیة إبن سینا تطاوین907
19.00010.00029.00029.000المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد سلطان بتطاوین الّشمالّیة  908
17.00080017.80017.800المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد عون بالصمار 909
20.00080020.80020.800المدرسة اإلعدادیة بتطاوین الشمالیة910
21.0001.00022.00022.000المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتطاویــــن911
19.0002.00021.00021.000المدرسة اإلعدادیة الفارابي بتطاوین الشمالیة912
20.0001.10021.10021.100المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغمــراســن913

520.00079.000599.000599.000جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

جملة میزانیات مؤسسات المرحلة 
24.857.0009.670.00034.527.00034.527.000الثانیة من التعلیم األساسي 

مؤسسات التكوین 

II أ ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس
56.0008.00064.00064.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بالعمران001

56.0008.00064.00064.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
II للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

ب ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة
75.0003.00078.00078.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمربأریانة002

75.0003.00078.00078.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتعلیم للتربیة بأریانة

ت ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة
60.0005.00065.00065.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمربمنوبة003

60.0005.00065.00065.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

ث ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس
80.0005.00085.00085.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر برادس004

80.0005.00085.00085.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین  التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس
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ج ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان
43.0001.00044.00044.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمربزغوان005

43.0001.00044.00044.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

ح ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت
70.0005.00075.00075.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر ببنـــــزرت006

70.0005.00075.00075.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

خ ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل
84.0005.00089.00089.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمربنابــــــل 007

84.0005.00089.00089.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

د ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة
85.0008.00093.00093.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بباجــــــة008

85.0008.00093.00093.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

ذ ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة
75.0005.00080.00080.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بجندوبـــــة009

75.0005.00080.00080.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

ر ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف
64.0005.00069.00069.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بالكــاف010

64.0005.00069.00069.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

ز ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة
60.0001.00061.00061.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بسلیانـــة011

60.0001.00061.00061.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

س ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین
60.0008.00068.00068.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بالقصریـــن012

60.0008.00068.00068.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

ش ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة
38.0005.00043.00043.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بسوســـــة013

38.0005.00043.00043.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

ص ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان
64.00010.00074.00074.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بالقیروان014

64.00010.00074.00074.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

ض ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر
80.00030.000110.000110.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بالمنستیر015

80.00030.000110.000110.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

ط ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة
80.00015.00095.00095.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بالمھدیة016

80.00015.00095.00095.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

ظ ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1
90.00010.000100.000100.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بصفاقس 017

90.00010.000100.000100.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1

ع ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة
69.0008.00077.00077.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بقفصة018

69.0008.00077.00077.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

غ ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید
45.0005.00050.00050.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر بسیدي بوزید 019

45.0005.00050.00050.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

ف ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر
45.00015.00060.00060.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمربتوزر020

45.00015.00060.00060.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

ق ـ  مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس
80.0006.00086.00086.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمربقابس021

80.0006.00086.00086.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

ك ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي
47.0005.00052.00052.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمربقبلي022

47.0005.00052.00052.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

ل ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین
75.0008.00083.00083.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمربمدنین 023

75.0008.00083.00083.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین
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النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

م ـ مؤسسات التكوین التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین
44.0002.00046.00046.000المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمربتطاوین 024

44.0002.00046.00046.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین التابعة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

ن ـ مؤسسات تكوین أخرى
530.00090.000620.000620.000المــــركــزالوطني لتكوین المكونین في التربیة025

180.000154.000334.000334.000معھد مھن التربیة بقربة026

180.00058.000238.000238.000معھد مھن التربیة بسوسة027

160.00026.000186.000186.000معھد مھن التربیة بصفاقس028

1.050.000328.0001.378.0001.378.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین األخرى

2.619.000506.0003.125.0003.125.000جملة میزانیات مؤسسات التكوین

مؤسسات العمل اإلجتماعي
110.0001.000111.000111.000المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین ببئرالقصعة ببن عروس001

110.0001.000111.000111.000المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین بقابس002

195.0001.000196.000196.000معھد الكفیف بسوسة003

45.0001.00046.00046.000المدرسة اإلعدادیة النور للمكفوفین بقابس004

112.0001.000113.000113.000المدرسة اإلعدادیة للمكفوفین حي حشاد ببئرالقصعة005

51.0001.00052.00052.000المدرسة اإلبتدائیة للكفیف بسوسة006

623.0006.000629.000629.000جملة میزانیات مؤسسات العمل
اإلجتماعي

المندوبیات الجھویة للتربیة
900.000107.0001.007.0001.007.000المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 1 001

885.00040.000925.000925.000المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 0022

848.00093.000941.000941.000المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة003

820.00076.000896.000896.000المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة004

900.00095.000995.000995.000المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس005

1.200.00030.0001.230.0001.230.000المندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان006

2.070.000134.0002.204.0002.204.000المندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت007

1.750.000165.0001.915.0001.915.000المندوبیة الجھویة للتربیة بنابل008

1.760.00075.0001.835.0001.835.000المندوبیة الجھویة للتربیة بباجة009

2.450.00070.0002.520.0002.520.000المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة010

2.030.00076.0002.106.0002.106.000المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف011

1.868.00050.0001.918.0001.918.000المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة012

2.960.00075.0003.035.0003.035.000المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین013

1.357.000124.0001.481.0001.481.000المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة014

2.800.000150.0002.950.0002.950.000المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان015

992.000116.0001.108.0001.108.000المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر016

1.660.000110.0001.770.0001.770.000المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة017
1.960.00090.0002.050.0002.050.000المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1 018



110

النفقاتالمــــــــــــوارد
جملةجملةالمواردمنحة 
النفقاتالمواردالذاتیة الدولة 

الـعــدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

  التقدیـــرات 

1.700.00090.0001.790.0001.790.000المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 0192

1.800.00050.0001.850.0001.850.000المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة020

2.930.00078.0003.008.0003.008.000المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید021

650.00040.000690.000690.000المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر022

1.745.00074.0001.819.0001.819.000المندوبیة الجھویة للتربیة بقابس023

770.00030.000800.000800.000المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي024

1.740.00070.0001.810.0001.810.000المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین025

890.00026.000916.000916.000المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین026

41.435.0002.134.00043.569.00043.569.000جملة میزانیات االمندوبیات الجھویة للتربیة

مؤسسات أخرى
750.000750.000750.000مدرســــة تونـــــس الدولیــــة001

380.00013.000393.000393.000المـــركــز الوطنـي للتجدیــد البیداغوجـي والبحــوث التربویــة002

350.00030.000380.000380.000المــــركــز الوطني للصیانــــــة003

32.00012.00044.00044.000المبیــــت اإلبتدائـــــي بماطــــــر004

16.0005.00021.00021.000المبیــــت اإلبتدائــــي بالمناقعـــة زغـــوان005
778.000810.0001.588.0001.588.000جملة میزانیات المؤسسات األخري

جمـــــــــلة میزانیـــــات المؤســــسات  العمومیة الخاضعة لمجلة 
المحاسبة العمومیة و  التابعــــــــة لوزارة التـــــربیة

96.796.00022.616.000119.412.000119.412.000



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2013توزيع نفقات التصرف لسنة
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27 الباب:
المصالح المركزية: التربيـة 

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 335مؤسسات  أخرى 3 677 0004 012 0004 012 000

000 335المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية 3 677 0004 012 0004 012 000

000 012 0004 012 0004 000335 677 3الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

112

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

27 الباب:
المصالح المركزية: التربيـة 

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 335مؤسسات  أخرى 3 677 000 47 000 335 000 1 080 000 2 550 000

000 000335 677 0003 00047 000335 080 0001 550 2الجملة  العامة



113 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الصنف و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية

10اإلطارات

103.0مهندس أول 

---- جملة المؤسسة :  1047 000

000 47---- 10  الجملة العامة : 



114 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية

74اإلطارات

2متصرف مستشار 

2مهندس رئيس 

23مهندس أول 

2تقني رئيس 

3محلل مركزي 

1متصرف 

7تقني أول 

5محلل 

9أستاذ أول 

3معلم تطبيق 

1أستاذ المدارس اإلبتدائية 

1تقني أول مخبر 

13أستاذ التعليم الثانوي التقني 

2أستاذ تعليم أول فوق الرتبة 

66أعوان المساندة أو التسيير 

59تقني 

4واضع برامج أو مبرمج 

1مساعد تقني 

1تقني مخبر إعالمية 



115 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1قيم 

34أعوان التنفيذ 

6مستكتب إدارة 

28عامل 

174جملة المؤسسة : 

174  الجملة العامة : 
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دينار000 082 347 1 - إعتمادات البرامج :

دينار000 848 159 ـ المصالح المركزية

دينار000 234 187 ـ المندوبيات الجهوية للتربية

 2 - توزيع إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع حسب األقسام 

                    (بحساب الدينار)

بيان األقسام

جملة إعتمادات المندوبيات الجهوية المصالح جملة إعتمادات المندوبيات الجهوية المصالح 

الدفع (1+2)للتربية 2المركزية 1التعهد (1+2)للتربية 2المركزية 1

000 134 000206 774 000128 360 00077 692 000267 484 153 000 208 114القسم السادس : اإلستثمارات المباشرة

000 610 000 610 000 610 000 610 القسم اسابع :التمويل العمومي

القسم التاسع : نفقـــات علـى 

000 010 00013 510 0009 500 0003 280 00079 750 00033 530 45 مــوارد قروض خارجية موظفة

000 754 000219 284 000138 470 00081 582 000347 234 000187 348 160جملة الباب

الباب السابع والعشرون
وزارة التربية 

نفقات التنمية لسنة  2013

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد
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قانون
البرامجالبیان

اإلستثمارات المباشرة

150 53865 00010 5002 1501 03863 0389 10ـ مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز
150 53865 00010 5002 1501 03863 0389 10ـ المصالح المركزیة 

ـ المندوبیات الجھویة للتربیة

994 434153 010336 78011 98477 654142 434258 336ـ مشاریع  وبرامج جدیدة
710 20015 500149 0301 21044 17014 200105 149ـ المصالح المركزیة 

284 234138 510187 7509 77433 484128 234153 187ـ المندوبیات الجھویة للتربیة

التمویل العمومي 
610 610 610 610 610 ـ مشاریع  وبرامج جدیدة

610 610 610 610 610 ـ المصالح المركزیة 

754 582219 010347 28013 74479 302206 082268 347الجملة العامة

 وزارة التربیة  : المصالح المركزیة والمندوبیات الجھویة للتربیة
نفقات التنمیة لسنة 2013

جدول إجمالي

الباب  27

الدفعالتعھد الدفعالتعھد 

الموارد العامة للمیزانیة 

بحساب 1000 دینار

التعھد 

الجملةإعتمادات على إعتمادات على 

الدفع

 القروض الخارجیة الموظفة



نفقات التنمية لسنة
المصالح المركزية: التربيـة 

27  الباب:

( بحساب الدينار )

000 360 00077 208 114اإلستثمارات المباشرة

610 000610 000

45 530 000

81 470 000

دينارا000 848 159 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2013

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

160 348 000

118

3 500 000

1-
وزارة التربية



نفقات التنمية لسنة

البــنود

المصالح المركزية: التربيـة 
27  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

10 038

149 200

610

9 03863 1501 5002 000

105 17014 21044 0301 500

610610

التعهد

10 53865 150

149 20015 710

610610

159 238114 20877 36045 5303 500159 73880 860

610610610610610

159 848114 81877 97045 5303 500160 34881 470

 II جملة فرعية

2013

119

_ 1
وزارة التربية



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم أو التكلفة

المصالح المركزية: التربيـة 

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

120

_271 الباب:

دراسات عامة 066001 7001 700800

إقتناء أراضي 066012 0002 0002 000

بناءات إدارية 066034 2504 4504 300

تجهيزات إدارية 066042 0783 0402 0781 8603 0401 500

البرامج اإلعالمية 066054 9504 9503 0001 000

التكوين 06606500500500

مصاريف مختلفة 066087701 5007701 0001 500300

بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية 06761200200200

تهيئة المدارس اإلبتدائية 067621 150

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية 0676327 10019 30027 10014 70019 300

تهيئة مدارس إعدادية 067641 200

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية 0676529 66021 69029 9609 35021 690

تهيئة معاهد ثانوية 06766300

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 067673 3003 3001 600

تجهيزات تربوية 0676832 80032 80033 400700

مشاريع و برامج تربوية مشتركة 067714 4004 4002 000

113 70845 530114 20877 36045 5303 500 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

المصالح المركزية: التربيـة 

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

121

_271 الباب:

دراسات عامة 066001 7001 700800

إقتناء أراضي 066011 400

بناءات إدارية 066031003002 500

تجهيزات إدارية 066041818700

البرامج اإلعالمية 066058008001 3001 000

التكوين 06606500500500

مصاريف مختلفة 066082701 5002707001 500300

تهيئة المدارس اإلبتدائية 067621 150

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية 067631 6501 65012 550

تهيئة مدارس إعدادية 067641 200

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية 067653 5003 8007 650

تهيئة معاهد ثانوية 06766300

تجهيزات تربوية 0676831 600700

مشاريع و برامج تربوية مشتركة 06771800

8 5381 5009 03863 1501 5002 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

المصالح المركزية: التربيـة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

122

_271 الباب:

دراسات عامة 06600

700800 7001 1إحداث معجم تربوي و موسوعة تونسية 00 0010
1 7001 700800 06600جملــة الفصـل

إقتناء أراضي 06601

000 1وعمارات أراضــي إقتناء 00 0001

400للسكن العقارية الوكالة من أراضي إقتناء 00 0002
1 400 06601جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

200200إعتمادات الدراسات 00 0001

400.توسيع وترميم المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر 00 0003

000 1توسيع وترميم المندوبيات الجهوية للتربية 00 0004

300المركزيــة المصالح وتهيئة بناء 00 0007

50بقرطاج المكونين لتكوين الوطني المركز بناء 00 0014

100تهيئة مستودع مقرين القسط الثانى 00 0034

10010050تهيئة اإلدارة المركزية بشارع باب بنات تونس 00 0041

300تهيئة المصالح المركزية 00 0043

2012100تعهد وصيانة التفقديات ـ تكميلي   00 0044
1003002 500 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

200تجهيز المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر 00 0006

50تجهيز  اإلدارة المركزية 00 0021

350تجهيز المندوبيات  الجهوية للتربية 00 0022

50تجهيز تفقديات التعليم 00 0029

181850 فضاءات رياضية متنقلة2اقتناء  00 0039
1818700 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

500تجهيزات إعالمية لإلدارة المركزية و الجهوية 00 0013

800800800إستغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت 00 0030

تجهيزات اعالمية لفائدة مركز ادماج تكنولوجيا ت المعلومات
وااإلتصال ـ البنك اإلفريقي للتنمية

1 000 00 0031

8008001 3001 000 06605جملــة الفصـل
التكوين 06606

500500500بناء المركز الوطني لتكنولوجيا التربية 00 0001
500500500 06606جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

123 نظـام أمـد

06608

400اإلطارات تكوين 00 0003

البنك اإلفريقي( التكوين في إطار برنامج دعم التعليم الثانوي 
( للتنمية

2701 5002703001 500300 00 0017

2701 5002707001 500300 06608جملــة الفصـل
تهيئة المدارس اإلبتدائية 06762

50حماية المدارس اإلبتدائية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية 00 0039

200750تهيئة مدارس إبتدائية تم إختبارها  ـ برنامج  00 0049

2008100تهيئة مدارس إبتدائية تم إختبارها ـ برنامج   00 0053

حماية المدارس اإلبتدائية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية ـ
2008برنامج  

100 00 0055

 مدرسة إبتدائية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية500تهيئة وحماية 
2009

50 00 0058

2012600تهذيب وصيانة المدارس اإلبتدائية ـ برنامج  00 0064

2010100تهيئة مدارس ابتدائية تم اختبارها برنامج  00 0915

2010100تهيئات إلدماج التالميذ من ذوي اإلحتياجات الخاصة  00 0917
1 150 06762جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية 06763

150إعتمادات الدراسات 00 0001

2005200برنامج -  المدرسة اإلعدادية بالحمامات  21 0411

البنك اإلفريقي للتنمية برنامج- المدرسة اإلعدادية بالعروسة سليانة 
2006

200 34 0437

2007100نواة - المدرسة اإلعدادية بالباطن القيروان   41 0451

2008برنامج - المدرسة اإلعدادية بنابل   -200200200 21 0467

2009100نواة - قسط أول - بناء المدرسة اإلعدادية بالعقبة تونس  11 0480

2009250250100برنامج - بناء نواة لمدرسة إعدادية بتونس  11 0482

2010200200200بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بن عروس  13 0495

2012600بناء المدرسة اإلعدادية ببومهل ـ بن عروس ـ برنامج  13 0507

2012600بناء المدرسة اإلعدادية بوشتاتة ـ نفزةـ برنامج  31 0508

بناء المدرسة اإلعدادية بحمام بورقيبة ـ عين دراهم ـ جندوبة
2012برنامج 

500 32 0509

2012500بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت بسليانة ـ برنامج  34 0510
2012500بناء المدرسة اإلعدادية بالمنصورة كسرى ـ سليانة برنامج  34 0511

بناء المدرسة اإلعدادية بسيدي سهيل ـ تالة ـ القصرين ـ برنامج
2012

500 42 0512

2012500بناء المدرسة اإلعدادية بالرقاب ـ سيدي بوزيد ـ برناج  43 0513

بناء المدرسة اإلعدادية بسيدي أبو بكر ـ أم العرايس ـ قفصة ـ
2012برنامج 

500 71 0514

2012500بناء المدرسة اإلعدادية المطوية ـ قابس ـ برنامج  81 0515

 ـ برنامج1بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت بصفاقس 
2012

700 61 0516

بناء المدرسة اإلعدادية أوالد صالح بسيدي عساكر الغربية ـ قسور
2012الساف 

500 53 0517

بناء المدرسة اإلعدادية بمنزل النور ـ بنبلة ـ المنستير ـ برنامج
2012

500 52 0518



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

124 نظـام أمـد

06763

2012500بناء المدرسة اإلعدادية بالريحان سوسة الرياض ـ برنامج  51 0519

بناء المدرسة اإلعدادية بقصر لمسة الوسالتية القيروان ـ  تكميلي
2012

500 41 0520

بناء المدرسة اإلعدادية بالكاهنة منزل بورقيبة بنزرت ـ تكميلي
2012

500 23 0521

بناء مدرسة إعدادية بالرابطة بن عون سيدي بوزيد ـ تكميلي
2012

500 43 0522

2010200200500 مدارس اعدادية  برنامج 2بناء   00 1059

000 20118008002بناء مدارس اعدادية برنامج  00 1062

 نواتي مدرسة إعدادية بكل من الخرشف والحنيا بسيدي2بناء 
2011بوزيد 

400 00 1066

1 6501 65012 550 06763جملــة الفصـل
تهيئة مدارس إعدادية 06764

برنامج-  مدارس إبتدائية إلى مدارس إعدادية تقنية 7تحويل 
2009

100 00 0123

2010100تحويل مدارس المهن إلى مدارس إعدادية تقنية القسط الثاني 00 0124

2010100تحويل مدرسة إعدادية إلى مدرسة إعدادية نموذجية  00 0128

2011600تهيئة  و صيانة المدارس االعدادية برنامج  00 0130

2012300تهذيب وصيانة المدارس اإلعدادية ـ برنامج  00 0131
1 200 06764جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية 06765

300200الدراسات إعتمادات 00 0001

2008550550100برنامج - المعهد الثانوي ببنزرت الجنوبية  23 0308

2008200200200برنامج - المعهد الثانوي بباجة الشمالية  31 0309

2008برنامج - المعهد الثانوي بسليانة   -100 34 0310
2008برنامج - المعهد  الثانوي بسوسة   -15015050 51 0312

200820020050برنامج - المعهد الثانوي بني خداش مدنين  82 0314

2009100برنامج - بناء نواة معهد ثانوي بطينة صفاقس  61 0316

000 1بناء مقر مدرسة تونس الدولية 00 0318

2012800بناء المعهد النموذجي بمبيت بمنوبة ـ برنامج  14 0325

بناء المعهد الثانوي بالمروج السادس ـ بن عروس ـ  برنامج
2012

700 13 0326

2012800بناء المعهد النموذجي بمبيت ببن عروس ـ برنامج  13 0327

2012800بناء المعهد النموذجي بمبيت بالكاف ـ برنامج  33 0328

2012700بناء المعهد الثانوي بالهيشرية ـ  سيدي بوزيد ـ برنامج  43 0329

2012700بناء المعهد الثانوي بحسي عمر ـ مدنين ـ برنامج  82 0330

2012500بناء نواة لمعهد ثانوي بالقلعة دوز قبلي ـ تكميلي  73 0331

2012700بناء معهد للكفيف بمبيت بقابس ـ تكميلي  81 0332

201190090050بناء معاهد ثانوية  ـ برنامج  00 1049

500100 5001 20111بناء  معاهد نموذجية  ـ برنامج  00 1054
3 5003 8007 650 06765جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية 06766

2010100تحويل مدرسة إعدادية إلى معهد ثانوي  00 0116



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

125 نظـام أمـد

06766

2012200تهذيب وصيانة المعاهد الثانوية ـ برنامج  00 0119
300 06766جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية 06768

800إقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائية 00 0033

تجهيزات تعليمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية ـ برنامج
2005

1 000 00 0118

2008100تجهيزات  تعليمية للمدارس اإلبتدائية  ـ برنامج  00 0161

000 3تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية 00 0198

تجهيزات تعليمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية برنامج
2010

4 000 00 0203

2010800إقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائية  00 0209

 مؤسسة تربوية ـ قرض120تجهيز المطابخ وقاعات األكل بـ
إيطالي

700700 00 0214

200تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس اإلبتدائية 00 0215

000 3تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد 00 0216

500 2- فضاء موارد600-تجهيزات إعالمية لفائدة المدارس اإلبتدائية  00 0217

000 6تجهيزات اعالمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد 00 0218

700اقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائية 00 0221

600اقتناء حواسيب وأجهزة عرض لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد 00 0226

2012800دعم التجهيزات العادية بالمؤسسات التربوية  ـ برنامج  00 0227

2012800تجهيز المبيتات والمطاعم ـ برنامج    00 0228

2012600إقتناء تجهيزات تعليمية للمدارس اإلبتدائية ـ برنامج  00 0229

إقتناء تجهيزات تعليمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية  ـ
2012برنامج 

2 000 00 0230

500 20121تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية  ـ برنامج   00 0231

تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية بمعدات إعالمية  ـ 
2012برنامج 

2 500 00 0232

31 600700 06768جملــة الفصـل
مشاريع و برامج تربوية مشتركة 06771

300بناء معهد مهن التربية بصفاقس 00 0001

500بناء المركز الوطني للغات 00 0002
800 06771جملــة الفصـل

8 5381 5009 03863 1501 5002 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

المصالح المركزية: التربيـة 

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

126

_271 الباب:

إقتناء أراضي 066012 0002 000600

بناءات إدارية 066034 1504 1501 800

تجهيزات إدارية 066042 0603 0402 0601 1603 0401 500

البرامج اإلعالمية 066054 1504 1501 700

مصاريف مختلفة 06608500500300

بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية 06761200200200

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية 0676325 45019 30025 4502 15019 300

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية 0676526 16021 69026 1601 70021 690

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 067673 3003 3001 600

تجهيزات تربوية 0676832 80032 8001 800

مشاريع و برامج تربوية مشتركة 067714 4004 4001 200

105 17044 030105 17014 21044 0301 500 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

المصالح المركزية: التربيـة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

127

_271 الباب:

إقتناء أراضي 06601

وعمارات أراضــي إقتناء 0001001 5001 500500
للسكن العقارية الوكالة من أراضي إقتناء 000200500500100

2 0002 000600 06601جملــة الفصـل
بناءات إدارية 06603

إعتمادات الدراسات 000100200200100
توسيع وترميم المندوبيات الجهوية للتربية 0004002 7002 7001 000

المركزيــة المصالح وتهيئة بناء 000700900900500
تهيئة وترميم تفقديات التعليم اإلبتدائي 002300200200100

صيانة مقر اإلدارة العامة لإلعالمية واإلدارة اإللكترونية 00400150150100ج
4 1504 1501 800 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

إقتناء وسائل نقل 000100600600200
تجهيز  اإلدارة المركزية 002100150150100

تجهيز المندوبيات  الجهوية للتربية 002200500500300
إقتناء مطبعة لفائدة اإلدارة العامة لإلمتحانات 000 0004002 001004002ج 200800

تجهيز مستودع السيارات 00200150150100ج
إقتناء وسائل النقل لفائدة المندوبيات الجهوية للتربية 040 0402601 003002601ج 260700

2 0603 0402 0601 1603 0401 500 06604جملــة الفصـل
البرامج اإلعالمية 06605

تجهيزات إعالمية لإلدارة المركزية و الجهوية 001300500500400
 تركيز نظام معلوماتي جديد ودعم وتطوير المنظومات والشبكات

اإلعالمية باإلدارة المركزيية والجهوية
300 6501 6503 008003ج

4 1504 1501 700 06605جملــة الفصـل
مصاريف مختلفة 06608

اإلطارات تكوين 000300500500300
500500300 06608جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية 06761

إعتمادات الدراسات 000100200200200
200200200 06761جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية 06763

  ـ2013 برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادية قمرت حروش تونس 
البنك األوروبي لإلستثمار

050 2501 0501 2501 001111ج 100

  ـ  البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية سكرة أريانة ـ برنامج 
األوروبي لإلستثمار

050 2501 0501 2501 002121ج 100

  ـ2013بناء المدرسة اإلعدادية بسجنان المدينة بنزرت برنامج 
البنك األوروبي لإلستثمار

050 2501 0501 2501 003231ج 100



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م
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06763

  ـ2013بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت بباجة برنامج 
البنك األوروبي لإلستثمار

500 8001 5001 8001 004311ج 150

  ـ2013بناء المدرسة اإلعدادية بوعرادة بمبيت بسليانة برنامج 
البنك األوروبي لإلستثمار

500 8001 5001 8001 005341ج 150

 بناء المدرسة اإلعدادية بمنطقة الكامور حاسي الفريد القصرين
 ـ البنك األوروبي لإلستثمار2013برنامج 

050 2501 0501 2501 006421ج 100

 بناء المدرسة اإلعدادية حي السرور بسبيطلة القصرين  برنامج
ـ  البنك األوروبي لإلستثمار2013

050 2501 0501 2501 007421ج 100

ـ البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بحيدرة القصرين برنامج   
األوروبي لإلستثمار

050 2501 0501 2501 008421ج 100

ـ  البنك2013بناء نواة مدرسة إعدادية بقصر قفصة برنامج   
األوروبي لإلستثمار

00971650550650550ج 50

2013بناء المدرسة اإلعدادية بأوالد بوسعد القطار قفصة برنامج   
ـ البنك األوروبي لإلستثمار

050 2501 0501 2501 010711ج 100

ـ البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية بتوزر برنامج   
لإلستثمار

050 2501 0501 2501 011721ج 100

  ـ  البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بنفطة توزرـ  برنامج 
األوروبي لإلستثمار

050 2501 0501 2501 012721ج 100

  ـ البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بمدنين الشمالية ـ برنامج 
األوروبي لإلستثمار

050 2501 0501 2501 013821ج 100

ـ2013بناء المدرسة األعدادية بقرقور عقارب صفاقس ـ برنامج   
البنك األوروبي لإلستثمار

050 2501 0501 2501 014611ج 100

  ـ2013بناء المدرسة اإلعدادية بالعوابد صفاقس الجنوبية برنامج 
البنك األوروبي لإلستثمار

050 2501 0501 2501 015611ج 100

 بناء المدرسة اإلعدادية بالغضابنة قصورالساف المهدية برنامج
ـ البنك األوروبي لإلستثمار 2013

050 2501 0501 2501 016531ج 100

  ـ  البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بالقيروان الجنوبية برنامج 
األوروبي لإلستثمار

050 2501 0501 2501 017411ج 100

  ـ البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بحمام الغزاز برنامج 
األوربي لإلستثمار

050 2501 0501 2501 018211ج 100

 بناء القسط الثاني من المدرسة اإلعدادية بالعقبة تونس ـ نواة 
2009

02011450450200ج

 بناء القسط الثاني من المدرستين اإلعداديتين بكل من الخرشف 
2011والحنية بسيدي بوزيد نواة

000100 0002 021432ج

25 45019 30025 4502 15019 300 06763جملــة الفصـل
بناء و توسيع المعاهد  الثانوية 06765

  ـ  البنك2013 تونس  برنامج 2بناء المعهد الثانوي بالعوينة 
األوروبي لإلستثمار

250 5001 2501 5001 001111ج 100

ـ البنك2013بناء المعهد الثانوي بالمرناقية منوبة  برنامج   
األروبي لإلستثمار

250 5001 2501 5001 002141ج 100

 بناء المعهد الثانوي بحي الهادي تنيش بالمحمدية بن عروس برنامج
ـ البنك األوروبي لإلستثمار 2013

250 5001 2501 5001 003131ج 100

ـ  البنك2013بناء نواة معهد ثانوي بجبل الوسط زغوان برنامج   
األوروبي لإلستثمار

00422990810990810ج 50

  ـ البنك2013بناء المعهد الثانوي بالماتلين بنزرت برنامج 
األوروبي لإلستثمار

250 5001 2501 5001 005231ج 100

  ـ  البنك2013بناء نواة معهد ثانوي بجرزونة بنزرت برنامج 
األوروبي لإلستثمار

00623990810990810ج 50

  ـ البنك2013بناء المعهد الثانوي ببلطة بوعوان جندوبة ـ برنامج 
األوروبي لإلستثمار

250 5001 2501 5001 007321ج 100



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م
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06765

   ـ2013بناء المعهد الثانوي النموذجي بمبيت بسليانة ـ برنامج 
البنك األوروبي لإلستثمار

690 0601 6902 0601 008342ج 150

  ـ البنك2013بناء المعهد الثانوي بالقصرين الشمالية  برنامج 
األوروبي لإلستثمار

250 5001 2501 5001 009421ج 100

   ـ2013بناء المعهد الثانوي بحمودة بمبيت القصرين برنامج 
البنك األوروبي لإلستثمار

690 0601 6902 0601 010422ج 100

  ـ2013بناء المعهد الثانوي بالدغرة القصرين الجنوبية ـ برنامج 
البنك األوروبي لإلستثمار

250 5001 2501 5001 011421ج 100

ـ  البنك2013بناء المعهد النموذجي بمبيت بتطاوين ـ  برنامج   
األوروبي لإلستثمار

690 0601 6902 0601 012832ج 150

  ـ  البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي بجرجيس ـ  برنامج 
لإلستثمار

250 5001 2501 5001 013821ج 100

2013بناء المعهد الثانوي بالسلطنية ساقية الداير صفاقس برنامج   
ـ  البنك األوروبي لإلستثمار

250 5001 2501 5001 014611ج 100

  ـ البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي بكندار سوسة  برنامج 
لإلستثمار

250 5001 2501 5001 015511ج 100

   ـ2013بناء المعهد الثانوي بعين جلولة ـ القيروان ـ برنامج 
البنك األوربي لإلستثمار

250 5001 2501 5001 016411ج 100

  ـ  البنك2013بناء المعهد الثانوي بالزهروني تونس برنامج 
األوربي لإلستثمار

250 5001 2501 5001 017111ج 100

26 16021 69026 1601 70021 690 06765جملــة الفصـل
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 06767

2013 جانفي مكثر سليانة برنامج 14بناء مبيت بمعهد  00234825825400ج
2013بناء مبيت بمعهد السرس الكاف برنامج  00333825825400ج
2013بناء مبيت بسيدي بوزيد برنامج   00443825825400ج

2013بناء مبيت بالقصرين برنامج   00542825825400ج
3 3003 3001 600 06767جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية 06768

إقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائية 0033001 5001 500500
 إقتناء تجهيزات لفائدة المؤسسات التربوية ـ آالت ناسخة ـ

ـ...حواسيب آالت طباعة 
0061001 5001 500500

2013تجهيزات إعالمية لفائدة المدارس اإلبتدائية برنامج  800200 8004 001004ج
 إقتناء معدات إعالمية لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية

2013برنامج 
000200 0008 002008ج

2013إقتناء تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس اإلبتدائية برنامج  000200 0005 005005ج
 إقتناء تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد برنامج

2013
000200 00012 0060012ج

32 80032 8001 800 06768جملــة الفصـل
مشاريع و برامج تربوية مشتركة 06771

 تهيئة وربط  الفضاءات اإلعالمية بالمؤسسات التربوية باأللياف 
البصرية

000 0001 0004 001004ج

توسيع وترميم المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر  00300400400200ج
4 4004 4001 200 06771جملــة الفصـل

105 17044 030105 17014 21044 0301 500 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

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

201120122013 2010

المصالح المركزية: التربيـة 27 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

130

1_

379 4دراسات عامة06600 800 49 452 2 565 1 700 1 415 11 153 5 680

828 8إقتناء أراضي06601 2 000 3 600 4 701 24 041 3 351 2 000 4 500 4 410 28 909 43 170

407 8بناءات إدارية06603 4 300 4 440 2 950 21 116 2 558 4 450 4 408 3 101 26 696 41 213

600 2تجهيزات إدارية06604 1 860 1 660 1 300 13 196 619 2 078 1 510 1 272 15 137 5 523 20 616

754 4البرامج اإلعالمية06605 3 000 200 8 4 477 1 288 4 950 300 307 5 594 5 603 12 439

396 1التكوين06606 500 465 851 500 2 712 2 568 3 212

522 3مصاريف مختلفة06608 1 000 1 000 486 7 107 1 709 770 500 356 9 780 9 170 13 115

193 7بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761 200 400 9 726 131 484 5 116 200 200 7 450 136 037 298 149 003

962 17تهيئة المدارس اإلبتدائية06762 1 150 1 042 20 032 95 328 15 073 1 400 17 430 101 611 10 927 135 514

793 95بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763 14 700 11 350 23 212 303 325 12 607 27 100 39 704 26 160 342 809 65 908 448 380

943 28تهيئة مدارس إعدادية06764 1 200 1 300 12 913 79 814 23 402 840 3 913 96 015 18 771 124 170

207 87بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765 9 350 12 200 20 534 219 583 23 160 29 960 24 725 23 864 247 165 83 759 348 874

207 6تهيئة معاهد ثانوية06766 300 1 050 9 424 39 572 3 631 1 120 3 293 48 509 21 044 56 553

853 4بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767 1 600 100 10 119 83 621 1 787 3 300 10 8 099 87 097 13 100 100 293

633 93تجهيزات تربوية06768 33 400 28 550 55 976 225 721 7 936 32 800 28 300 47 808 320 436 246 835 437 280

679 111توسيع المعاهد و المدارس الثانوية06770 111 679 111 679

200 7مشاريع و برامج تربوية مشتركة06771 2 000 1 700 550 1 032 4 400 400 5 618 94 11 450
2 062 641494 753153 081107 917114 208105 8341 361 367172 44568 59277 360382 877 1 581 601 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

1

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

المصالح المركزية: التربيـة _27 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

131

دراسات عامة06600
2 82 84 1 900 84 البنك اإلفريقي للتنمية- إنجاز دراستين حول تحسين جودة التعليم 000500

232 184 416 1 500 416  - دراسات في نطاق القسط الثاني من مشروع تحسين جودة التعليم000600
2005برنامج 

1 056 33 116 945 260 1 353 1 205  دراسات في نطاق القسط  الثاني من مشروع تحسين جودة التعليم ـ000700
2006برنامج 

569 16 70 655 1 000 655  دراسات في نطاق القسط الثاني من مشروع تحسين جودة التعليم برنامج000800
2007

300 300 400 300  تحيين مبدأ اإلرتقاء واإلنصاف في مستوى المرحلة الثانية من التعليم000900
األساسي والتعليم الثانوي

2 220 800 1 320 1 700 3 020 إحداث معجم تربوي و موسوعة تونسية001000
5 000 محور009900

379 565452498004 7002 4151 1531 68011 066005جملــة الفصـل

إقتناء أراضي06601
3 985 1 500 3 000 4 607 15 626 1 714 1 500 4 000 3 910 17 594 28 718 وعمارات أراضــي إقتناء000100
4 843 500 600 94 8 415 1 637 500 500 500 11 315 14 452 للسكن العقارية الوكالة من أراضي إقتناء000200

828 0008 6002 7013 0414 35124 0003 5002 4104 9094 17028 0660143جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
395 300 585 161 2 664 167 400 200 200 3 138 4 105 إعتمادات الدراسات000100
133 400 400 128 3 095 112 4 4 040 4 156 .توسيع وترميم المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر000300

3 921 2 000 1 200 671 5 251 35 2 700 2 000 1 800 6 508 13 043 توسيع وترميم المندوبيات الجهوية للتربية000400
452 452 452 لإلمتحانات العامة اإلدارة تهيئة000600



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

132 نظـام أمـد

06603
543 800 250 20 1 460 1 900 599 1 573 3 073 المركزيــة المصالح وتهيئة بناء000700
29 71 100 100 حنبعل بقرطاج والتقني اليدوي للتكوين القومي المركز تهيئة000911
130 50 3 598 130 7 3 641 3 778 بقرطاج المكونين لتكوين الوطني المركز بناء001400

430 430 430 تجديد المحول الكهربائي بالمصالح المركزية001600
2 348 350 350 الطابق السفلي-بناء و تهييئة  المصالح المركزية  001700
56 100 694 56 100 694 850 بناء مقر اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة ودار اليونسكو بتونس001900
91 90 6 313 91 409 500 ـ القسط الثاني) الطابق السفلي ( بناء وتهيئة المصالح المركزية 002000
50 100 50 100 150 تهيئة اإلدارة العامة لإلمتحانات002100
246 50 113 91 142 358 500 2005تجديد شبكة توزيع المياه بالمؤسسات التربوية برنامج 002200
305 100 300 302 533 100 200 100 290 850 1 540 تهيئة وترميم تفقديات التعليم اإلبتدائي002300
17 188 17 188 205 تركيز محول كهربائي بالمصالح المركزية002500

200 200 200 2تركيز المحول الكهربائي بالمصالح المركزية قسط  002700
42 16 265 23 300 323 2007بناء وتهيئة اإلدارة المركزية ـ برنامج 002800
34 91 125 125 3قسط ) الطابق السفلي ( بناء وتهيئة المصالح المركزية 002900

200 200 200  هدم وإعادة بناء الفضاء الكائن  بنهج أنقلترا إليواء مصالح اإلدارة003000
المركزية

100 100 100 تهيئة مستودع مقرين003100
937 100 413 800 650 1 450 تهيئة فضاءات لبعث معاهد مهن التربية003200
58 125 183 183 تهيئة اإلدارة المركزية003300
32 100 48 26 100 54 180 تهيئة مستودع مقرين القسط الثانى003400

45 45 45 2تهيئة اإلدارة العامة لإلمتحانات القسط 003500
5 14 131 5 1 144 150 تعويض مصعدي بناية البرج003600

99 1 100 100 تهيئة مستودع السيارات التابع لمصالح وزارة التربية والتكوين003700
23 27 50 50 3تهيئة اإلدارة العامة لإلمتحانات القسط 003800

888 108 996 996 2تهيئة مستودع السيارات لوزارة التربية والتكوين قسط 003900
800 800 800 تحويل مقر التفقدية بسيدى بوسعيد إلى مخبر مركزي للغات004000
50 50 115 532 53 3 100 697 800 تهيئة اإلدارة المركزية بشارع باب بنات تونس004100
208 208 208 تصفية مشاريع قديمة004200
150 300 450 900 900 تهيئة المصالح المركزية004300
100 100 800 1 000 1 000 2012تعهد وصيانة التفقديات ـ تكميلي  004400

21 21 21 تصفية مشاريع قديمة200000



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

133 نظـام أمـد

06603
50 100 150 150 صيانة مقر اإلدارة العامة لإلعالمية واإلدارة اإللكترونية00400ج

407 3008 4404 9504 1162 55821 4502 4084 1014 6963 21326 0660341جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
859 200 600 553 7 800 459 600 600 98 8 255 670 10 012 إقتناء وسائل نقل000100
450 200 300 184 1 888 50 150 200 2 622 1 430 3 022 تجهيز المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر000600

200 200 200 تجهيز المصالح الجهوية000700
1 3 696 700 700 تجهيز المندوبيات الجهوية للتربية001000

50 50 50 توسيع و تجهيز شبكة الربط باإلعالمية باإلدارة المركزية001100
47 403 450 450 تجهيز المركز الوطني لتكوين المكونين بقرطاج001300

100 100 100 آالت ناسخة حواسيب- تجهيز اإلدارة المركزية 001600
39 161 200 200 تجهيز المركز الوطني لتكوين المكونين بقرطاج001700
98 150 100 100 602 150 100 100 700 1 050 تجهيز  اإلدارة المركزية002100
276 650 350 294 830 1 500 400 499 1 000 2 400 تجهيز المندوبيات  الجهوية للتربية002200

12 12 43 12   سيارات للفرق التقنية بالمراكز الجهوية للمعهد الوطني للمكتبية3إقتناء  002300
والميكرو إعالمية

4 4 14 4  إقتناء وسائل نقل لفائدة وحدة متابعة تنفيذ مشروع برنامج تحسين جودة002400
التعليم

39 21 38 22 40 60 تجهيز  مركز موارد اإلعالم والتوجيه002500
3 47 50 50 تجهيز تفقديات التعليم اإلبتدائي002700

10 10 50 10 إقتناء وسائل نقل  لإلشراف على مشروع دعم التعليم الثانوي002800
5 50 200 79 266 1 100 100 399 600 تجهيز تفقديات التعليم002900

100 100 100 تجهيز فضاءات مهن التربية003000
100 100 100 تجهيز فضاءات لبعث معاهد مهن التربية003100
150 150 150 تجهيز فضاءات لبعث معاهد مهن التربية003200

7 7 79 7 اقتناء حافلة صغيرة لفائدة المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية003300
60 60 60  فضاءات رياضية متنقلة2إقتناء 003400

80 80 80 تجهيزات لتجديد موزع الهاتف المركزي003500
100 40 40 100 140 تجهيز اإلدارة العامة لإلمتحانات003600
25 25 25 اقتناء آلة للتشخيص الفني لوسائل النقل بمستودع السيارات003700
70 70 70 70 140 تجهيز مستودع مقرين003800
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06604
28 50 10 18 50 78  فضاءات رياضية متنقلة2اقتناء 003900

6 6 157 6 تصفية مشاريع قديمة200000
200 200 400 2 000 400 إقتناء مطبعة لفائدة اإلدارة العامة لإلمتحانات00100ج
50 100 150 150 تجهيز مستودع السيارات00200ج

260 260 1 040 260 إقتناء وسائل النقل لفائدة المندوبيات الجهوية للتربية00300ج
600 8602 6601 3001 1961 07861913 5102 2721 1371 52315 6165 0660420جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
25 100 125 125 اإلعالمية بالبرمجيات الجهوية اإلدارات تجهيز000700

240 240 240 وأدب إنصاف تجهيزات تجديد000900
26 154 180 180 تطوير المنظومات001100
620 900 200 2 680 500 300 300 3 300 4 400 تجهيزات إعالمية لإلدارة المركزية و الجهوية001300
16 34 50 50 تطبيقات إعالمية في نطاق برنامج تركيز شبكة مؤسسات التميز001800
20 20 80 20 تجهيزات لحماية الشبكات اإلعالمية001900

50 50 200 50 2006تجهيز شبكة إيدونات ـ برنامج 002000
2 5 13 20 80 20  تجهيزات إعالمية لفائدة المعهد الوطني للمكتبية واإلعالمية  ـ برنامج002100

2006
10 10 50 10 تجهيزات إعالمية لفائدة المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية002200
10 10 160 10  تجهيزات إعالمية للمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر ومركز002300

تكوين المكونين
20 20 100 20 تجهيزات إعالمية لفائدة اإلدارة العامة لإلمتحانات002400
42 42 209 42 تجهيزات إعالمية لفائدة التفقدية العامة002500
7 7 34 7 تجهيزات إعالمية لفائدة مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة002600
9 9 45 9  تجهيزات إعالمية لفائدة المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث002700

التربوية
48 48 238 48  إقتناء رصيد وثائقى رقمي لفائدة المراكز الجهوية للتربية والتكوين002800

المستمر
527 518 9 36 527  مراكز جهوية للتربية والتكوين المستمر5تجهيزات إعالمية لفائدة 002900

1 018 800 1 204 770 800 1 452 3 022 إستغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت003000
4 050  تجهيزات اعالمية لفائدة مركز ادماج تكنولوجيا ت المعلومات وااإلتصال003100

ـ البنك اإلفريقي للتنمية
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06605
300 تجهيزات اعالمية لفائدة المخبر المركزي لللغات البنك اإلفريقي003200

4 3 7 7 تصفية مشاريع قديمة003300
2 2 21 2 تصفية مشاريع قديمة200000

2 350 1 300 3 650 3 650  تركيز نظام معلوماتي جديد ودعم وتطوير المنظومات والشبكات00800ج
اإلعالمية باإلدارة المركزيية والجهوي

754 0004 47782003 2884 9501 5943073004 6035 4395 0660512جملــة الفصـل

التكوين06606
1 396 500 465 851 500 2 712 2 568 3 212 بناء المركز الوطني لتكنولوجيا التربية000100

396 7125008514655001 5682 2122 066063جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة06608
1 296 700 600 486 3 043 549 500 470 356 4 250 1 500 6 125 اإلطارات تكوين000300
1 066 400 2 564 4 030 4 000 4 030 التكوين ضمن مشروع تحسين جودة التعليم000500
1 000 1 000 570 1 000 التكوين ضمن القسط الثاني من مشروع تحسين جودة التعليم001500
160 300 160 270 30 3 100 460 البنك اإلفريقي للتنمية( التكوين في إطار برنامج دعم التعليم الثانوي 001700  )

1 500 1 500 1 500  تسوية بقية تسبقة الخزينة لفائدة صندوق دعم المؤسسات التربوية و001800
صيانتها و تعهدها

522 0003 0001 1074861 7097 7803565007701 1709 1159 0660813جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761
88 200 400 15 671 52 200 200 922 1 374 إعتمادات الدراسات000111
22 374 6 191 21 374 6 192 6 587 تونـــــس بواليــــة اإلبتدائيـة المدارس وتوسيــع بناء 000311
212 307 8 266 212 307 8 266 8 785 أريــــانـــة اإلبتدائيـة بواليــــة المدارس وتوسيــع بناء 000412
84 216 6 885 84 216 6 885 7 185 عـــروس بن الإلبتدائيـة بواليــــة المدارس وتوسيــع بناء000513
314 267 4 133 289 292 4 133 4 714 نـــابل بواليــــة اإلبتدائيـة المدارس وتوسيــع بناء 000621
388 204 3 221 388 204 3 221 3 813 زغــــــوان بواليــــة ااإلبتدائيـة المدارس وتوسيــع بناء000722
164 335 5 101 164 335 5 101 5 600 بنــــزرت بواليــــة اإلبتدائيـة المدارس وتوسيــع بناء000823
209 320 4 258 209 320 4 258 4 787 بـــاجــــة بواليــــة اإلبتدائيـة المدارس وتوسيــع بناء000931

490 7 732 441 7 781 8 222 جندوبــــة بواليــــة اإلبتدائيـة المدارس وتوسيــع بناء001032
324 204 4 328 311 217 4 328 4 856 الكـــاف بواليــــة اإلبتدائيـة المدارس وتوسيــع بناء001133
164 389 4 596 164 389 4 596 5 149 سليانـــة اإلبتدائيـة بواليــــة المدارس وتوسيــع بناء001234
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06761
145 286 7 279 57 374 7 279 7 710 القيــــــروان اإلبتدائيـة بواليــــة المدارس وتوسيــع بناء001341
116 460 8 046 576 8 046 8 622 القصريـــن بواليــــة المدارساإلبتدائيـة وتوسيــع بناء001442
15 353 6 998 368 6 998 7 366 بوزيـــد سيــدي اإلبتدائيـة بواليـــة المدارس وتوسيــع بناء001543
415 175 3 593 415 175 3 593 4 183 سوســــــة بواليــــة المدارس اإلبتدائيـة وتوسيــع بناء001651
405 162 3 194 392 175 3 194 3 761 المنستيـــر بواليــــة اإلبتدائيـة المدارس وتوسيــع بناء001752
352 260 3 931 285 327 3 931 4 543 المهديـــة  اإلبتدائيـة بواليــــة المدارس وتوسيــع بناء001853
3 456 7 463 456 7 466 7 922 صفاقـــس  بواليــــة اإلبتدائيـة المدارس وتوسيــع بناء001961

388 219 4 334 334 273 4 334 4 941 قفصـــة اإلبتدائيـة بواليــــة المدارس وتوسيــع بناء002071
540 173 1 781 540 173 1 781 2 494 تـوزر  اإلبتدائية بواليـة المدارس وتوسيـع بناء002172
284 371 3 075 284 371 3 075 3 730 قبلـــــي  اإلبتدائيـة بواليــــة المدارس وتوسيــع بناء002273
188 283 4 941 188 283 4 941 5 412 اإلبتدائيـة بواليــــة قــابــــس المدارس وتوسيــع بناء002381
16 400 6 274 16 400 6 274 6 690 مدنيـــن  اإلبتدائيـة بواليــــة المدارس وتوسيــع بناء002482
382 229 3 410 382 229 3 410 4 021 تطاويـــن  اإلبتدائيـة بواليــــة المدارس وتوسيــع بناء002583
329 175 1 211 329 175 1 211 1 715 اإلبتدائيـة بوالية منوبة المدارس وتوسيــع بناء002614

254 254 254 بناء المدرسة اإلبتدائية فطومة بورقيبة003652
720 720 720 2009بناء مجموعات صحية للتالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة برنامج 003700

16 584 600 600  بناء فضاءات متعددة اإلختصاصات و مجموعات صحية  للتالميذ من003800
ذوي اإلحتياجات الخاصة

44 1 012 1 056 1 056  بناء فضاءات متعددت اإلختصاصات و مجموعات صحية إلدماج التالميذ003900
من ذوي اإلحتياجات الخاصة

150 150 150 بناء المدرسة اإلبتدائية بمنطقة الروماني بوسالم004032
7 283 290 298 290 2006توسعة المدارس اإلبتدائية ذات األولوية التربوية ـ برنامج 004200
7 22 561 590 590  بناء فضاءات لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة باألقسام التحضيرية004300

2006برنامج 
115 140 255 255 2007برنامج -  مطاعم مدرسية  10بناء 004400
917 42 351 1 310 1 310  بناء فضاءات متعددة اإلختصاصات إلدماج التالميذ من ذوي اإلحتياجات004500

الخاصة
324 43 423 790 790 بناء مجموعات صحية إلدماج التالميد من دوي اإلحتياجات الخاصة004600

660 660 660  قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية30بناء004700
225 225 225  مجموعة صحية بالمدارس ذات أألولوية25بناء 004800
240 240 240  مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية20بناء 004900
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06761
300 300 300  سياج بالمدارس ذات األولوية20بناء 005000

41 36 83 160 160   مجموعة صحية إلدماج التالميذ من ذوي اإلحتياجات الخاصة20بناء 010800
2007ـبرنامج 

147 141 312 600 600   قاعة متعددة اإلحتصاصات إلدماج التالميذ من ذوي اإلحتياجات30بناء010900
الخاصة

3 494 353 850 850  بناءات وتوسعات إلدماج التالميذ من ذوي اإلحتياجات الخاصة برنامج011000
2008

3 921 3 921 3 921 بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية بمختلف الواليات011100
15 675 690 690 2010 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية 30بناء 011700

360 360 360 2010 مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية التربوية 30بناء 011800
10 340 350 350 2010 مجموعة صحية بالمدارس ذات األولوية التربوية 35بناء 011900

450 450 450 2010 ـ 30بناء اسيجة بالمدارس ذات األولوية التربويةـ  012000
193 7264002007 4849 116131 4502002005 0377 003298136 06761149جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762
1 91 4 512 92 4 512 1 418 4 604 اإلبتدائيـة بوالية تونس تهيئة المدارس000311  

554 56 3 269 554 56 3 269 342 3 879 والية أريانة000400
554 57 1 556 554 57 1 556 288 2 167 عـــروس بن بواليـة اإلبتدائيــة تهيئة المدارس000513
173 98 2 302 172 99 2 302 330 2 573 نـــابل اإلبتدائيـة بواليــة تهيئة المدارس000621
567 56 1 412 566 57 1 412 172 2 035 زغــوان بواليــة اإلبتدائيــة المدارس تهيئة000722
276 112 2 379 274 114 2 379 381 2 767 بنــزرت اإلبتدائيـة بواليــــة تهيئة المدارس000823
238 98 2 457 237 99 2 457 462 2 793 بــاجــة بواليــــة اإلبتدائيــة تهيئة المدارس000931
156 134 2 627 154 100 2 663 429 2 917 جندوبــة اإلبتدائيــة بواليــة المدارس تهيئة001032
292 70 2 418 291 71 2 418 264 2 780 الكـاف بواليــــة اإلبتدائيـة المدارس تهيئة001133
452 84 2 006 451 85 2 006 325 2 542 سليانـة اإلبتدائيــة بواليـة تهيئة المدارس001234
17 177 2 966 15 114 3 031 567 3 160 القيــروان اإلبتدائية بواليـة المدارس تهيئة001341
6 140 2 483 4 142 2 483 513 2 629 القصريـن بواليــة اإلبتدائيـــة تهيئة المدارس001442

146 113 2 492 146 113 2 492 360 2 751 بوزيــد سيـدي بواليــة اإلبتدائيــة تهيئة المدارس001543
349 70 1 774 348 71 1 774 270 2 193 سوســة بواليـة اإلبتدائيــة تهيئة المدارس001651
406 49 1 636 405 50 1 636 190 2 091 المنستيــر اإلبتدائيــة بواليـة تهيئة المدارس001752
230 122 2 199 229 113 2 209 257 2 551 المهديـــة  اإلبتدائيـة بواليـة تهيئة المدارس001853
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06762
743 135 3 199 742 120 3 215 468 4 077 صفاقـــس  بواليـة اإلبتدائيـة تهيئة المدارس001961
432 130 1 910 432 98 1 942 246 2 472 قفصــة  بواليــة اإلبتدائيـة تهيئة المدارس002071  
583 70 1 050 582 71 1 050 135 1 703 توزر اإلبتدائيــة بواليــة تهيئة المدارس002172
454 70 1 524 453 71 1 524 190 2 048 قبلـي  بواليــة اإلبتدائيـة تهيئة المدارس002273
320 98 1 640 319 99 1 640 311 2 058 قـــابــس  بوالية اإلبتدائيـة تهيئة المدارس002381
221 135 2 096 220 113 2 119 345 2 452 مدنين  اإلبتدائيــة بواليــة تهيئة المدارس002482
529 70 1 423 528 71 1 423 211 2 022 تطاويــن  اإلبتدائيــة بواليـة المدارس تهيئة002583
500 49 1 573 500 49 1 573 304 2 122 بواليـة منوبة اإلبتدائيــة تهيئة المدارس002614

15 000 15 000 15 000 برنامج إستثنائي لصيانة المدارس اإلبتدائية002700
500 500 500 تقوية النوافذ والبوابات  بقاعات اإلعالمية بالمدارس اإلبتدائية003300
364 364 364 تهيئة فضاءات متعددة اإلختصاصات للتالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة003700
120 120 120 تهيئة ممرات خاصة بالتالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة003800

6 50 300 110 534 1 000 1 000 حماية المدارس اإلبتدائية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية003900
18 597 615 599 615 تهيئة و تهذيب المدارس اإلبتدائية ذات األولوية التربوية بمختلف الواليات004100
51 519 50 520 500 570 2005تهيئة مدارس إبتدائية تم إختبارها برنامج 004300
211 7 773 211 780 720 991 2006تهيئة مدارس إبتدائية تم إختبارها برنامج 004400

125 125 330 125 2006تهيئة  المدارس  اإلبتدائية  ذات األولوية التربوية برنامج 004500
45 14 571 630 630  حماية المدارس اإلبتدائية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية ـ برنامج004600

2006
28 632 660 660  تهيئة ممرات وفضاءات متعددة اإلختصاصات إلدماج التالميذ من ذوي004800

اإلحتياجات الخاصة
78 50 8 1 501 1 637 1 637 2007تهيئة مدارس إبتدائية تم إختبارها  ـ برنامج 004900
37 6 557 600 600  حماية المدارس اإلبتدائية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية ـ برنامج005000

2007
44 6 50 50   تهيئة ممرات خاصة إلدماج التالميذ من ذوي اإلحتياجات الخاصة ـ005100

2007برنامج 
23 477 500 500 2007تهيئة المدارس اإلبتدائية ذات األولوية التربوية برنامج 005200
10 100 1 890 2 000 2 000 2008تهيئة مدارس إبتدائية تم إختبارها ـ برنامج  005300
2 98 1 99 100   تهيئات مختلفة  إلدماج التالميذ من ذوي اإلحتياجات الخاصة ـ برنامج005400

2008
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251 100 150 96 207 238 200 366 804   حماية المدارس اإلبتدائية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية ـ برنامج005500

2008
27 4 329 360 360 2008تهيئة المدارس اإلبتدائية ذات األولوية التربوية برنامج 005600
45 50 152 253 500 500   مدرسة إبتدائية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية500تهيئة وحماية 005800

2009
12 108 120 120  قاعة متعددة اإلختصاصات بالمدارس ذات األولوية20تهيئة 005900
2 55 118 175 175 فضاء متعدد اإلختصاصات إلدماج التالميذ من ذوي اإلحتياجات25تهيئة 006000  

الخاصة
2 48 50 50  ممر إلدماج التالميذ من ذوي اإلحتياجات الخاصة50تهيئة 006100
10 53 147 210 210 فضاء لألقسام التحضيرية ذات األولوية30تهيئة 006200

2 198 13 107 15 305 15 305 تهيئة وصيانة المدارس اإلبتدائية006300
208 600 592 200 1 200 1 400 2012تهذيب وصيانة المدارس اإلبتدائية ـ برنامج 006400
51 100 6 899 50 7 000 7 050 2009تهيئة المدارس اإلبتدائية بمختلف الواليات 010100

3 000 3 000 3 000 2009برنامج - تهيئة مدارس إبتدائية تم إختبارها 010200 -
41 709 750 750  حماية المدارس اإلبتدائية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية ـ  برنامج090600

2005
36 969 3 555 4 560 4 560 2010تهيئة المدارس اإلبتدائية برنامج 091300
51 100 3 067 2 782 1 5 999 6 000 2010تهيئة مدارس ابتدائية تم اختبارها برنامج 091500
21 21 21 تهيئة قاعات متعددة اإلختصاصات بالمدارس ذات األولوية التربوية091600
130 100 230 230 2010تهيئات إلدماج التالميذ من ذوي اإلحتياجات الخاصة 091700

4 000 4 000 4 000 تهيئة وصيانة المدارس اإلبتدائية091800
2 100 2 100 2 100 تهيئة و بناء فضاءا ت لألقسام التحضيرية091900

25 25 25 تهيئة ممرات بالمدارس الدامجة092000
6 6 6 تصفية مشاريع قديمة200000

962 15017 0421 0321 32820 07395 40015 4301 61117 927101 51410 06762135جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763
341 150 150 103 1 265 313 300 1 396 2 009 إعتمادات الدراسات000100
36 522 7 193 558 7 193 7 751 تونــس اإلعداديـة بواليــة المدارس وتوسيع بناء 000311
26 286 3 869 304 3 877 4 181 أريـانـة بواليـة اإلعداديـة المدارس وتوسيع بناء000412
22 247 4 647 4 265 4 647 4 916 عـــروس بن بواليــــة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء000513
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424 248 4 439 406 266 4 439 5 111 نـــابل بواليــــة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء000621
206 241 2 467 188 259 2 467 2 914 زغــــــوان اإلعداديـــة بواليــــة المدارس وتوسيع بناء000722
84 326 5 270 410 5 270 5 680 بنــــزرت بواليــــة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء000823
18 327 3 733 345 3 733 4 078 بــاجــة بواليــــة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء000931
18 405 4 635 423 4 635 5 058 جندوبــة بواليــة االعداديـــة المدارس وتوسيع بناء001032
18 222 3 546 240 3 546 3 786 الكـــاف اإلعداديـــة بواليـة المدارس وتوسيع بناء001133
18 333 3 158 351 3 158 3 509 سليانة اإلعداديـــة بواليــة المدارس وتوسيع بناء001234
60 241 5 633 42 259 5 633 5 934 القيـروان بواليـة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء001341
110 327 5 490 437 5 490 5 927 القصريــن اإلعداديـــة بواليـة المدارس وتوسيع بناء001442
58 327 5 402 385 5 402 5 787 بوزيـد سيـدي اإلعداديـــة بواليــة المدارس وتوسيع بناء001543
35 388 4 479 423 4 479 4 902 اإلعداديـــة بواليـة سوسة المدارس وتوسيع بناء001651
18 326 4 223 344 4 223 4 567 المنستيــر بواليــة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء001752
84 326 3 923 410 3 923 4 333 المهديــة  اإلعداديـــة بواليــة المدارس وتوسيع بناء001853
18 457 6 650 475 6 650 7 125 صفاقـــس  بواليــة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء001961
18 379 4 025 397 4 025 4 422 قفصـة  بواليــة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء002071
249 176 1 979 231 194 1 979 2 404 تـــوزر  بواليـة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء002172
107 203 2 995 89 221 2 995 3 305 قبلـي  بواليــة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء002273
18 352 4 387 370 4 387 4 757 قـــابــس  بواليـة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء002381
18 378 5 152 396 5 152 5 548 مدنيـن  المدارس اإلعداديـــة بواليــة وتوسيع بناء002482
127 196 2 652 109 214 2 652 2 975 تطاويـــن  اإلعداديـــة بواليــة المدارس وتوسيع بناء002583
25 286 3 360 304 3 367 3 671 بواليــــة منوبة اإلعداديـــة المدارس وتوسيع بناء002614
7 359 366 340 366  بناء قاعات متعددة اإلختصاصات في نطاق دعم المدارس اإلعدادية ذات003000

األولوية التربوية
816 816 816 97نواة - المعهد الثانوي سيدي حسين 003211
202 202 325 202 90نواة  - 1المدرسة اإلعدادية  بالمنار  003511
265 265 390 265 92نواة - المدرسة اإلعدادية  بالعقبة 003611
764 764 764 93نواة - المدرسة اإلعدادية  بسيدي حسين 003811
990 990 990 96نواة - المدرسة اإلعدادية  بسيدي داود 004011

8 923 931 931 المدرسة اإلعدادية  بدوار هيشر004112
792 792 792 97نواة - المدرسة اإلعدادية  بواد الليل  004212

8 952 960 960 المدرسة اإلعدادية  بواد الليل004312
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727 727 727 95نواة -المدرسة اإلعدادية بالمرناقية 004512
744 744 744 95نواة - المدرسة اإلعدادية  ببومهل  005113
780 780 780 97نواة - المدرسة اإلعدادية  بسبالة مرناق  005213
713 713 713 95نواة - المدرسة اإلعدادية  بفندق الجديد 005321
780 780 780  القسط الثاني97نواة - المدرسة اإلعدادية  بقليبية 005721
780 780 780 97نواة - المدرسة اإلعدادية  بمنزل التميم 005821
792 792 792 97نواة - المدرسة اإلعدادية  بمقران  زغوان 005922
710 710 710 96نواة - المدرسة اإلعدادية  بالناظور 006122
876 876 876 97نواة - المدرسة اإلعدادية  بالعالية 006323
735 735 735 95نواة -  المدرسة اإلعدادية  بالقلعة الخصبة 007733
798 798 798 97نواة -  المدرسة اإلعدادية  بسبيطلة الشمالية 009342

1 150 1 150 1 150    القسط األول97نواة - المدرسة اإلعدادية  بسبيبة 009542
768 768 768 95نواة  -  المدرسة اإلعدادية  ببئر الحفي009943
780 780 780 97نواة -  المدرسة اإلعدادية  بهبيرة 011253

1 210 1 210 1 210 97نواة -  المدرسة اإلعدادية  بساقية الداير 011361
1 210 1 210 1 210 97نواة - المدرسة اإلعدادية  بالصخيرة 011461
737 737 737 95نواة - المدرسة اإلعدادية  بجبنيانة 011561
810 810 810 97نواة - المدرسة اإلعدادية  بالمتلوي 011971
730 730 730 95نواة -المدرسة اإلعدادية  بالسند 012271
990 990 990 97نواة - المدرسة اإلعدادية  بجنعورة   012773
801 801 801 97نواة - المدرسة اإلعدادية  بغنوش  013081
795 795 795 97نواة - المدرسة اإلعدادية  بحي الرياض قابس 013181
740 740 740 96نواة - المدرسة اإلعدادية  بقابس الغربية  013481
796 796 796 97نواة- المدرسة اإلعدادية بمدنين الشمالية 013682
808 808 808 97نواة -المدرسة اإلعدادية  بآجيم جربة 013782
737 737 737 95نواة - المدرسة اإلعدادية  بمدنين الجنوبية 013982

1 016 1 016 1 016 97نواة -المدرسة اإلعداية  برمادة014383
625 625 625   القسط األول95نواة -المدرسة اإلعداية بالرقبة  014583
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية ببئر مشارقة 015022
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بجهيم توزر 015172
900 900 900 98نواة -  المدرسد اإلعدادية بغمراسن 015283
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900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بالسواسي 015353
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بسيدي بوزيد 015443
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بأوالد حفوز  015543
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية ببوسالم  015732
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بالعامرة  015861
900 900 900 98برنامج - المدرسة اإلعدادية بالحامة 015981
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بالفوار 016073
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بقفصة الشمالية 016171
900 900 900 98نواة -  المدرسة اإلعدادية برواد  016212
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بطبربة 016312
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بفريانة  016442
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية الماي بميدون 016682
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بجرجيس 016782
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بالسبيخة 016841
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بالمروج 016913
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بتيبار 017031
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بالكلبية 017121
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بالهوارية  017221
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بمنزل مهيري 017341
900 900 900 98نواة - المدرسة اإلعدادية بسوسة الجوهرة 017451
930 930 930 99نواة - المدرسة اإلعدادية بالبرجي 018341
930 930 930 99نواة - المدرسة اإلعدادية ببني حسان  018452

440 2000البنك اإلفريقي للتنمية ( المدرسة اإلعدادية بمدنين019282  )
930 930 930 99نواة -المدرسة اإلعدادية بحي الحبيب صفاقس 019361
945 945 945 2000نواة -المدرسة اإلعدادية بزعفران دوز 019973
945 945 945 2000نواة - المدرسة اإلعدادية بسيدي ناجي بالناظور 020022
930 930 930 99نواة - المدرسة اإلعدادية بفرنانة 020432
930 930 930 99نواة - المدرسة اإلعدادية بجندوبة 020532
300 300 300 المدرسة اإلعدادية بمنزل عبد الرحمان020723
930 930 930 99نواة - المدرسة اإلعدادية بحي القصرالمحمدية 020913
937 937 937 2000نواة - المدرسة اإلعدادية بتالة 021142
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906 906 906 2000نواة - المدرسة اإلعدادية بدقاش 021272
945 945 945 2000نواة - المدرسة اإلعدادية بالرجيش 021353
945 945 945 2000برنامج - المدرسة اإلعدادية بصفاقس الجنوبية 021461
832 832 832 2000البنك اإلفريقي للتنمية -المدرسة اإلعدادية بمدنين 021582
920 920 920 2000نواة - المدرسة اإلعدادية بالباطن 021741

475 2001البنك اإلفريقي للتنمية( المدرسة اإلعدادية بالمنيهلة 022312 )
1 439 1 439 1 439 2000البنك اإلفريقي للتنمية -المدرسة اإلعدادية بغار الدماء 022432
1 007 1 007 474 1 007 2000البنك اإلفريقي للتنمية  -المدرسةاإلعدادية بالجم 022553

65 859 924 924 2000البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بالمنيهلة 028212
950 950 950 2001نواة- المدرسة اإلعدادية بالعمران األعلى 028611
890 890 890 2001برنامج تكميلي - المدرسة اإلعدادية بحي التضامن 028712
942 942 942 2001نواة - المدرسة اإلعدادية بالمروج 028813
950 950 950 2001نواة- المدرسة اإلعدادية  بالزريبة 028922
950 950 950 2001نواة  - المدرسة اإلعدادية بالمكنين 029052
950 950 950 2001نواة - المدرسة اإلعدادية بالعوينة دوز 029173
3 3 440 3 2001البنك اإلفريقي للتنمية ( المدرسة اإلعدادية بالمرناقية 029212 )

773 773 666 773 2001البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية بالمحمدية 029813
809 809 778 809 2001البنك الدولي - المدرسة اإلعدادية بالعال 030541

24 721 745 608 745  البنك الدولي2001برنامج - المدرسة اإلعدادية ببن عون 030843
721 721 709 721 2001البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية بحومة السوق جربة 032082
942 942 942 2001البرنامج التكميلي -  بن عروس 3المدرسة اإلعدادية بالمروج 032213
950 950 950 2001البرنامج التكميلي - المدرسة اإلعدادية بالعويدات الفحص 032322
946 946 946 2001البرنامج التكميلي - المدرسة اإلعدادية بنفزة 032431
950 950 950 2001البرنامج التكميلي - المدرسة اإلعدادية بنفطة 032572
950 950 950  المدرسة اإلعدادية بالشحيمات أوالد شامخ المهدية البرنامج التكميلي032853

2001
950 950 950 2001برنامج تكميلي - المدرسة اإلعدادية بالسبيخة 032941
941 941 941 2001البرنامج التكميلي - المدرسة اإلعدادية بالمتلوي 033071

1 003 1 003 786 1 003 2002البنك الدولي - المدرسة اإلعدادية بالطويرف 034133
46 932 978 749 978 2002البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية بقيدمة  035273

500 500 500 2003برنامج - المدرسة اإلعدادية بالعمران األعلى 035611



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

144 نظـام أمـد

06763
1 000 1 000 1 000 2003برنامج - المدرسة اإلعدادية بقفصة الجنوبية036071

4 3 927 934 802 934 2003البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية ببرج العامري منوبة 036714
43 861 904 696 904 2003البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية بمنزل جميل 036823

992 992 770 992 2003البنك الدولي - المدرسة اإلعدادية بسبيبة036942
939 939 790 939 2003البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية ببنقردان 037082

97 807 904 696 904 2003البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية بسوسة المدينة037551
6 966 972 718 972 2003المدرسة اإلعدادية ببني خيار ـ البنك الدولي 037621

1 010 1 010 1 010 2004نواة -المدرسة اإلعدادية بالمنزه التاسع037811
967 967 967 2004نواة -المدرسة اإلعدادية  بالسبالة 037943

1 008 1 008 1 008 2004نواة - المدرسة اإلعدادية بسوق الجديد 038043
1 010 1 010 1 010 2004برنامج - المدرسة اإلعدادية بملولش  038453

14 932 946 746 946 2004البنك الدولي -  المدرسة اإلعدادية بقلعة األندلس 038612
11 918 929 721 929 2004البنك الدولي -  المدرسة اإلعدادية بمرناق  038713
7 1 024 1 031 802 1 031 2004البنك الدولي -  المدرسة اإلعدادية بواد الليل  038914
31 58 1 011 1 100 821 1 100 2004البنك الدولي -  المدرسة اإلعدادية ببلطة بوعون جندوبة  039032
46 1 049 1 095 761 1 095 2004البنك الدولي -  المدرسة اإلعدادية بسبيطلة  039242

1 030 1 030 1 030 2005المدرسة اإلعدادية بمنزل بوزلفة نواة 039721
5 1 070 1 075 1 075 2005المدرسة اإلعدادية بالناظور نواة 039822
1 1 029 1 030 1 030 2005المدرسة اإلعدادية بمنزل بوزيان نواة 040043
11 979 990 990 2005المدرسة اإلعدادية بسيدي عبد الحميد سوسة نواة 040151

977 977 977 2005المدرسة اإلعدادية بسيدي منصور صفاقس نواة 040261
1 030 1 030 1 030 2005المدرسة اإلعدادية بالحاجب صفاقس نواة 040361
1 030 1 030 1 030 2005المدرسة اإلعدادية بالمظيلة قفصة نواة 040471
1 030 1 030 1 030 2005المدرسة اإلعدادية بالعياشية قفصة نواة 040571
680 680 680 2005المدرسة اإلعدادية بجرسين قبلي نواة 040673

11 1 277 1 288 664 1 288 2005برنامج -  المدرسة اإلعدادية بسيدي حسين  040811
1 185 1 185 623 1 185 2005المدرسة اإلعدادية بالمروج برنامج 040913
1 197 1 197 670 1 197 2005المدرسة اإلعدادية بحمام الشط برنامج 041013

48 200 930 1 178 662 1 178 2005برنامج -  المدرسة اإلعدادية بالحمامات 041121
1 224 1 224 624 1 224 2005المدرسة اإلعدادية بختمين بنزرت برنامج 041223

15 1 238 1 253 649 1 253 2005المدرسة اإلعدادية ببنزرت الجنوبية برنامج 041323
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25 1 421 25 1 421 736 1 446 2005المدرسة اإلعدادية بباجة الشمالية برنامج 041431
1 1 404 1 405 721 1 405 2005المدرسة اإلعدادية بطبرقة برنامج 041532

1 361 1 361 779 1 361 2005المدرسة اإلعدادية بالسرس الكاف برنامج 041633
97 1 281 1 378 722 1 378 2005المدرسة اإلعدادية بمكثر سليانة برنامج 041734
4 1 300 1 304 695 1 304 2005المدرسة اإلعدادية بالقيروان الشمالية برنامج 041841
31 1 148 1 179 605 1 179 2005المدرسة اإلعدادية بحاسي الفريد القصرين برنامج 041942
62 1 182 1 244 625 1 244 2005المدرسة اإلعدادية بجلمة سيدي بوزيد برنامج 042043
87 1 068 1 155 569 1 155 2005المدرسة اإلعدادية بسوسة الجوهرة برنامج 042151
48 1 091 1 139 572 1 139 2005المدرسة اإلعدادية بالمنستير برنامج 042252
28 1 175 1 203 624 1 203 2005المدرسة اإلعدادية بساقية الخادم بسيدي علوان برنامج  042353
10 1 182 1 192 618 1 192 2005المدرسة اإلعدادية بالبرادعة المهدية برنامج 042453
6 1 208 1 214 610 1 214 2005المدرسة اإلعدادية بالنفاتية شربان المهدية برنامج 042553
21 1 253 1 274 635 1 274 2005المدرسة اإلعدادية بالصخيرة برنامج 042661
1 1 294 1 295 630 1 295 2005المدرسة اإلعدادية بتطاوين الشمالية برنامج 042783
81 1 131 1 212 630 1 212 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بالكبارية 042811
10 1 094 1 104 590 1 104 البنك اإلفريقي للتنمية- المدرسة اإلعدادية بحي الغزالة النخيالت أريانة 042912  

2006برنامج 
1 208 1 208 776 1 208 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بطبربة 043014
1 191 1 191 625 1 191 البنك اإلفريقي للتنمية برنامج- المدرسة اإلعدادية بالجمال زغوان 043222  

2006
94 1 387 1 481 776 1 481 البنك اإلفريقي للتنمية برنامج- المدرسة اإلعدادية بغار الملح بنزرت 043323  

2006
58 43 1 170 1 58 1 212 637 1 271 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بنفزة 043431
94 200 30 920 1 244 657 1 244 البنك اإلفريقي للتنمية برنامج- المدرسة اإلعدادية بالعروسة سليانة 043734  

2006
2 1 208 1 210 629 1 210 البنك اإلفريقي للتنمية برنامج-  القيروان 2المدرسة اإلعدادية بالحاجب 043841  

2006
58 1 182 58 1 182 612 1 240 البنك اإلفريقي للتنمية برنامج- المدرسة اإلعدادية بالشراردة القيروان 043941  

2006
12 1 216 1 228 639 1 228 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بفوسانة 044042



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

146 نظـام أمـد

06763
5 100 1 079 1 184 627 1 184 البنك اإلفريقي للتنمية برنامج- المدرسة اإلعدادية بمزونة سيدي بوزيد 044143  

2006
1 143 1 143 616 1 143 البنك اإلفريقي للتنمية برنامج- المدرسة اإلعدادية بالقلعة الصغرى 044251  

2006
7 1 191 1 198 626 1 198 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بالمكنين 044352

1 270 1 270 643 1 270 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بتمغزة توزر 044572
1 193 1 193 623 1 193 البنك اإلفريقي للتنمية- المدرسة اإلعدادية ببشري سوق األحد قبلي 044673  

2006برنامج 
1 1 206 1 1 206 604 1 207 البنك اإلفريقي للتنمية برنامج- المدرسة اإلعدادية بحومة السوق جربة 044782  

2006
350 350 350 بناء المدرسة اإلعدادية برجيم معتوق044873

1 1 204 1 205 1 205 2007نواة - المدرسة اإلعدادية بالعوينة تونس  044911
1 59 1 150 1 210 1 210 2007نواة - المدرسة اإلعدادية بحي الحديقة تونس 045011

150 100 550 800 800 2007نواة - المدرسة اإلعدادية بالباطن القيروان  045141
27 13 1 144 1 184 1 184 2007نواة - المدرسة اإلعدادية ببن عون سيدي بوزيد 045243
152 1 050 1 202 1 202 2007نواة - المدرسة اإلعدادية بنقة قبلي 045373

1 200 1 200 1 200 2007نواة - المدرسة اإلعدادية بتطاوين الشمالية 045483
68 152 950 1 170 623 1 170 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بالمنيهلة أريانة 045512

295 200 724 63 1 156 829 1 219 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بجومين بنزرت 045623
166 555 530 1 251 500 1 251 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بمساكن 045751
201 530 731 622 731 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بصقانس المنستير 045852
14 38 1 148 14 1 186 669 1 200 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بخنيس المنستير 045952
2 45 1 269 1 316 647 1 316 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية  بالجم المهدية 046053
9 1 188 1 197 634 1 197 البنك اإلفريقي للتنمية-  المدرسة اإلعدادية  بقرمدة الجديدة صفاقس 046161  

2007
54 1 221 1 275 636 1 275 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بحي األنس صفاقس  046261

114 1 120 1 234 630 1 234 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بالسند قفصة  046371
1 172 1 245 7 1 411 744 1 418 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية ببن قردان مدنين  046482
19 1 650 1 669 1 669 2008برنامج - المدرسة اإلعدادية بقفصة الجنوبية 046571
96 1 1 041 1 138 1 138 2008برنامج - المدرسة اإلعدادية بقرطاج درمش 046611
510 200 400 700 480 200 2 090 2 290 2008برنامج - المدرسة اإلعدادية بنابل 046721  -



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

147 نظـام أمـد

06763
33 211 1 440 1 684 1 684 دراسات - 2008برنامج - المدرسة اإلعدادية بصفاقس 046861

61 1 852 1 913 1 913 2008برنامج -  المدرسة اإلعدادية بقابس 046981
40 10 50 50 دراسات -2008نواة - المدرسة اإلعدادية بالمنار 047011
132 200 400 411 1 143 1 143 2008نواة - المدرسة اإلعدادية برواد 047112
22 34 730 786 786 دراسات - 2008نواة - المدرسة اإلعدادية بالبوع المزونة بسيدي بوزيد 047243

15 800 815 815 2008نواة - المدرسة اإلعدادية بسيدي عامر الساحلين 047352
7 790 797 797 2008نواة - المدرسة اإلعدادية بني حسان  047452

449 17 800 450 816 1 266 2008نواة - المدرسة اإلعدادية بحي السالم  العامرة بصفاقس 047561  - 
دراسات

76 723 799 799 دراسات - 2008نواة - المدرسة اإلعدادية بالشهبانية مدنين 047682
16 1 948 1 964 965 2008برنامج - بناء نواة المدرسة اإلعدادية بالمرسى 047711
23 2 725 750 750 2008نواة ( المدرسة اإلعدادية بقرطاج درمش 047811 )
407 399 809 775 840 1 615 2009بناء المدرسة اإلعدادية بالحبابسة قسط أول 047934
260 100 430 30 20 790 50 840 2009نواة - قسط أول - بناء المدرسة اإلعدادية بالعقبة تونس 048011

370 547 20 887 50 937 2009نواة - قسط أول - بناء المدرسة اإلعدادية بالعيون القصرين 048142
150 100 30 20 250 50 300 2009برنامج - بناء نواة لمدرسة إعدادية بتونس 048211
298 400 700 20 200 1 218 1 418 2009برنامج - بناء نواة لمدرسة إعدادية بالقطار بقفصة 048371

100 100 100 2009برنامج - بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت مدنين 048482
154 242 396 396  قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية18بناء 048500
259 481 740 740  قاعة مراجعة بالمدارس ذات األولوية20بناء 048600

840 840 840 بناء المدرسة اإلعدادية التقنية ماطر سجنان048723
840 840 840 بناء المدرسة اإلعدادية التقنية بتالة القصرين048842
818 22 840 840 بناء المدرسة اإلعدادية التقنية بئر علي صفاقس048961
840 840 840 بناء المدرسة اإلعدادية التقنية بدقاش توزر049072
791 49 840 840 بناء المدرسة اإلعدادية التقنية بالفوار قبلي049173
840 840 840 بناء المدرسة اإلعدادية التقنية طريق العطار049211
840 840 840 بناء المدرسة اإلعدادية التقنية بالهوارية049321
384 400 1 851 6 100 2 541 2 641 2010بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمنوبة 049414

1 251 200 790 813 9 201 200 204 2 358 100 3 063 2010بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بن عروس 049513
110 768 816 1 694 1 694 2009بناء مدرسة إعدادية بجمال 049652

1 050 800 215 1 507 128 1 850 بناء المدرسة اإلعدادية سلقطة المهدية049953
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351 498 63 786 849 تصفية مشاريع قديمة050000

1 541 650 2 191 2 191 2011بناء المدرسة اإلعدادية بالعليم قفصة برنامج 050171
1 955 30 1 985 1 985 بناء المدرسة اإلعدادية تونين مارث قابس050281
1 955 30 1 985 1 985 بناء المدرسة اإلعدادية بني مهيرة  تطاوين050383
1 955 30 1 985 1 985 بناء المدرسة اإلعدادية بالمهدية050453
970 30 1 000 1 000 بناء نواة المدرسة اإلعدادية بالخرشف سيدي بوزيد050543
970 30 1 000 1 000 بناء نواة المدرسة اإلعدادية بالحنية سيدي بوزيد050643

1 500 600 150 200 2 050 2 250 2012بناء المدرسة اإلعدادية ببومهل ـ بن عروس ـ برنامج 050713
1 550 600 150 200 2 100 2 300 2012بناء المدرسة اإلعدادية بوشتاتة ـ نفزةـ برنامج 050831
1 650 500 150 200 2 100 2 300  بناء المدرسة اإلعدادية بحمام بورقيبة ـ عين دراهم ـ جندوبة  برنامج050932

2012
2 600 500 200 300 3 000 3 300 2012بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت بسليانة ـ برنامج 051034
1 650 500 150 200 2 100 2 300 2012بناء المدرسة اإلعدادية بالمنصورة كسرى ـ سليانة برنامج 051134
1 650 500 150 200 2 100 2 300  بناء المدرسة اإلعدادية بسيدي سهيل ـ تالة ـ القصرين ـ برنامج051242

2012
1 650 500 150 200 2 100 2 300 2012بناء المدرسة اإلعدادية بالرقاب ـ سيدي بوزيد ـ برناج 051343
1 650 500 150 200 2 100 2 300  بناء المدرسة اإلعدادية بسيدي أبو بكر ـ أم العرايس ـ قفصة ـ برنامج051471

2012
1 650 500 150 200 2 100 2 300 2012بناء المدرسة اإلعدادية المطوية ـ قابس ـ برنامج 051581
2 300 700 300 200 3 100 3 300 2012 ـ برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت بصفاقس 051661
1 650 500 150 2 300 2 300  بناء المدرسة اإلعدادية أوالد صالح بسيدي عساكر الغربية ـ قسور051753

2012الساف 
1 650 500 150 200 2 100 2 300  بناء المدرسة اإلعدادية بمنزل النور ـ بنبلة ـ المنستير ـ برنامج051852

2012
1 650 500 150 200 2 100 2 300 2012بناء المدرسة اإلعدادية بالريحان سوسة الرياض ـ برنامج 051951
1 650 500 150 200 2 100 2 300 2012بناء المدرسة اإلعدادية بقصر لمسة الوسالتية القيروان ـ  تكميلي 052041
1 650 500 150 200 2 100 2 300 2012بناء المدرسة اإلعدادية بالكاهنة منزل بورقيبة بنزرت ـ تكميلي 052123
1 600 500 150 200 2 050 2 250 2012بناء مدرسة إعدادية بالرابطة بن عون سيدي بوزيد ـ تكميلي 052243
1 881 2 971 148 5 000 5 000 2010برنامج إستثنائي ( تسييج المؤسسات التربوية 064700 )

600 600 600 قاعة متعددة اإلختصاصات  بالمدارس المهنية 09000025
1 560 1 560 1 560  قاعة متعددة اإلختصاصات بالمدارس المهنية65بناء 090100
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6 680 6 680 6 680 2009بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بمختلف الواليات 100100

800 800 800 2008 مدارس إعدادية  برنامج 6بناء 103900
232 150 900 3 618 101 4 799 4 900 2009 مدارس إعدادية نموذجية بمبيت برنامج 2بناء 104100

9 281 3 000 1 421 1 298 519 14 481 15 000 2010ورشات للمسلك اإلعدادي التقني برنامج / تهيئة/بناء104800
3 400 500 3 372 200 200 128 3 900 2010 مدارس اعدادية  برنامج 2بناء  105900
1 389 1 389 1 389 2010بناءات وتوسعات بالمدارس ذات األولوية التربوية 106000
2 600 2 600 2 600 بناء قاعات عادية106100

2 000 800 1 200 2 000 2011بناء مدارس اعدادية برنامج 106200
400 1 500 1 900 1 900   نواتي مدرسة إعدادية بكل من الخرشف والحنيا بسيدي بوزيد2بناء 106600

2011
237 1 665 237 1 665 1 228 1 902 تصفية مشاريع قديمة200000

1 150 100 1 250 1 050 1 250   ـ البنك2013 برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادية قمرت حروش تونس 00111ج
األوروبي لإلستثمار

1 150 100 1 250 1 050 1 250   ـ  البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية سكرة أريانة ـ برنامج 00212ج
األوروبي لإلستثمار

1 150 100 1 250 1 050 1 250   ـ البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بسجنان المدينة بنزرت برنامج 00323ج
األوروبي لإلستثمار

1 650 150 1 800 1 500 1 800   ـ البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت بباجة برنامج 00431ج
األوروبي لإلستثمار

1 650 150 1 800 1 500 1 800   ـ البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بوعرادة بمبيت بسليانة برنامج 00534ج
األوروبي لإلستثمار

1 150 100 1 250 1 050 1 250  بناء المدرسة اإلعدادية بمنطقة الكامور حاسي الفريد القصرين برنامج00642ج
ـ البنك األوروبي لإلست 2013

1 150 100 1 250 1 050 1 250 ـ2013بناء المدرسة اإلعدادية حي السرور بسبيطلة القصرين  برنامج 00742ج   
البنك األوروبي لإلستثمار

1 150 100 1 250 1 050 1 250 ـ البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية بحيدرة القصرين برنامج 00842ج  
لإلستثمار

600 50 650 550 650 ـ  البنك األوروبي2013بناء نواة مدرسة إعدادية بقصر قفصة برنامج 00971ج  
لإلستثمار

1 150 100 1 250 1 050 1 250   ـ2013بناء المدرسة اإلعدادية بأوالد بوسعد القطار قفصة برنامج 01071ج
البنك األوروبي لإلستثمار
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06763
1 150 100 1 250 1 050 1 250 ـ البنك األوروبي لإلستثمار2013بناء المدرسة اإلعدادية بتوزر برنامج 01172ج
1 150 100 1 250 1 050 1 250   ـ  البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية بنفطة توزرـ  برنامج 01272ج

لإلستثمار
1 150 100 1 250 1 050 1 250   ـ البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بمدنين الشمالية ـ برنامج 01382ج

األوروبي لإلستثمار
1 150 100 1 250 1 050 1 250 ـ البنك2013بناء المدرسة األعدادية بقرقور عقارب صفاقس ـ برنامج 01461ج  

األوروبي لإلستثمار
1 150 100 1 250 1 050 1 250   ـ البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بالعوابد صفاقس الجنوبية برنامج 01561ج

األوروبي لإلستثمار
1 150 100 1 250 1 050 1 250   ـ2013بناء المدرسة اإلعدادية بالغضابنة قصورالساف المهدية برنامج 01653ج

البنك األوروبي لإلستثمار
1 150 100 1 250 1 050 1 250   ـ  البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بالقيروان الجنوبية برنامج 01741ج

األوروبي لإلستثمار
1 150 100 1 250 1 050 1 250   ـ البنك األوربي2013بناء المدرسة اإلعدادية بحمام الغزاز برنامج 01821ج

لإلستثمار
250 200 450 450 2009بناء القسط الثاني من المدرسة اإلعدادية بالعقبة تونس ـ نواة  02011ج

1 900 100 2 000 2 000  بناء القسط الثاني من المدرستين اإلعداديتين بكل من الخرشف والحنية 02143ج
2011بسيدي بوزيد نواة

793 70095 35014 21211 32523 607303 10012 70427 16039 80926 908342 38065 06763448جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764
632 25 1 499 621 1 535 630 2 156 تونـس اإلعداديـــة بواليـة المــــدارس تهيئــة 000311

2 794 70 737 2 749 852 550 3 601 أريـانـــة بواليـــة اإلعداديـــة المــــدارس تهيئــة 000412
859 180 707 859 887 350 1 746 عــروس بن بواليــة اإلعداديـــة المــــدارس تهيئــة 000513
823 598 823 598 350 1 421 نابــل اإلعداديـــة بواليــة المــــدارس تهيئــة 000621
864 140 352 864 492 500 1 356 زغــوان اإلعداديـــة بواليــة المــــدارس تهيئــة 000722
890 676 810 756 400 1 566 بنـــزرت المــدارس اإلعداديـــة بواليـة تهيئــة 000823

1 101 148 709 819 1 139 550 1 958 باجــة بواليــة اإلعداديـــة المــــدارس تهيئــة 000931
803 713 803 713 500 1 516 جندوبـة اإلعداديـــة بواليـــة المــــدارس تهيئــة 001032

1 080 60 569 840 869 320 1 709 الكــاف بواليـة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 001133
820 120 629 820 749 400 1 569 سليانـة إعداديـــة بواليـــة مــــدارس تهيئــة 001234
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06764
714 275 655 714 930 450 1 644 القيـروان بواليــة مــــدارس إعداديـــة تهيئــة 001341
821 517 820 518 400 1 338 القصريــن بواليــة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 001442
768 200 640 731 877 500 1 608 بوزيد سيدي بواليــة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 001543
880 60 517 823 634 300 1 457 سوســة إعداديـــة بواليـة مــــدارس تهيئــة 001651
840 558 839 559 280 1 398 المنستيـــر بواليــة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 001752
868 310 633 838 973 300 1 811 المهديـة إعداديـــة بواليــة مــــدارس تهيئــة 001853

1 884 83 862 1 697 1 132 410 2 829 صفاقــس بواليـة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 001961
807 195 550 807 745 340 1 552 قفصــة بواليـــة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 002071
870 200 322 870 522 250 1 392 تـوزر إعداديـــة بواليــة مــــدارس تهيئــة002172
880 301 880 301 250 1 181 قبلـــي إعداديـــة بواليـة مــــدارس تهيئــة 002273
947 455 849 553 310 1 402 قابـــس بواليـة اإلعداديـــة المــــدارس تهيئــة 002381
881 150 561 831 761 400 1 592 مدنيـن إعداديـــة بواليــة مــــدارس تهيئــة 002482
886 297 886 297 202 1 183 تطاويـن مــــدارس إعداديـــة بواليـة تهيئــة 002583
966 35 851 806 1 046 350 1 852 منوبة بواليــة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 002614

106 106 106 تعهد و صيانة المدرسة اإلعدادية الطيب المهيري بالمرسى003211
100 100 100 2003تهيئة مدارس المهن برنامج 003300

30 99 306 435 435 تهيئة المدارس اإلعدادية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية003600
150 150 150 2005تهيئة وصيانة مدارس المهن ـ برنامج 003700

96 54 91 59 150 2006تهيئة وصيانة مدارس المهن ـ برنامج 003900
6 70 124 200 200  تهيئة المدارس اإلعدادية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية ـ برنامج004000

2006
750 750 750 2007تحويل مدارس إبتدائية إلى مدارس إعدادية ـ برنامج 004200

11 2 252 2 263 1 222 2 263 2007تهيئة مدارس إعدادية تم إختبارها ـ برنامج 004300
7 93 100 100 2007تهيئة  وصيانة مدارس المهن ـ برنامج 004400
1 4 999 5 000 5 000 تحويل مدارس المهن إلى مدارس إعدادية تقنية004500
1 28 171 200 200  تهيئة المدارس اإلعدادية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية  ـ برنامج004600

2007
1 696 2009برنامج - تهيئة المدارس اإلعدادية 004700  -

1 499 500 462 500 2005تهذيب و صيانة المدارس اإلعدادية ـ برنامج 010100
405 225 400 230 400 630 تهييئة المدارس اإلعدادية ذات األولوية التربوية010200
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06764
54 91 45 100 100 145  تهيئة مدارس إعدادية في نطاق برنامج دعم السلوك الحضاري010600

بالمؤسسات التربوية
2 518 520 600 520 2006تهيئة مدارس إعدادية تم إختبارها ـ برنامج 011100
7 24 1 469 1 500 900 1 500 2008تهيئة مدارس اإلعدادية تم إختبارها ـ برنامج  011300
4 4 32 602 32 610 32 610 2008تحويل مدارس المهن إلى مدارس إعدادية تقنية ـ  قسط  011400
30 61 1 424 1 515 1 515   تحويل مدارس ومعاهد ثانوية إلى مدارس إعدادية نموذجية ـ  برنامج011500

2008
215 185 215 185 400 2008تهيئة المدارس اإلعدادية ذات األولوية التربوية ـ  برنامج  011600
256 244 246 254 500 2008تحويل مدارس إبتدائية إلى مدارس إعدادية 011700

3 000 3 000 1 696 3 000 2009تهيئة المدارس اإلعدادية بمختلف الواليات 011800
3 1 497 1 500 891 1 500 2009برنامج - تهيئة مدارس إعدادية تم إختبارها 011900  -

180 37 3 463 3 680 3 680 2009برنامج - الصيانة الدورية للمدارس اإلعدادية 012200
572 100 500 928 2 100 2 100 2009برنامج -  مدارس إبتدائية إلى مدارس إعدادية تقنية 7تحويل 012300
785 100 4 206 5 357 10 448 10 448 2010تحويل مدارس المهن إلى مدارس إعدادية تقنية القسط الثاني012400
39 906 2 633 6 3 572 3 578 2010تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية برنامج 012600
164 1 356 980 2 500 1 500 2 500 2010تهيئة مدارس اعدادية تم اختبارها برنامج 012700
570 100 670 670 2010تحويل مدرسة إعدادية إلى مدرسة إعدادية نموذجية 012800
1 700 2 613 686 4 000 4 000 2010الصيانة الدورية للمدارس اإلعدادية برنامج 012900

1 815 600 828 3 243 12 3 243 2011تهيئة  و صيانة المدارس االعدادية برنامج 013000
40 300 500 840 840 2012تهذيب وصيانة المدارس اإلعدادية ـ برنامج 013100

943 20028 3001 9131 81412 40279 91384023 0153 77196 17018 06764124جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765
839 200 200 174 9 496 350 300 200 7 10 052 10 909 الدراسات إعتمادات000100
6 479 3 873 485 3 873 4 358 تونـس الثانويــــة بواليــة المعاهد وتوسيع بناء000311

450 252 2 378 450 252 2 378 3 080 أريـــانـــة الثانويــــة بواليــة المعاهد وتوسيع بناء000412
259 3 313 259 3 313 3 572 عــروس بن الثانويــــة بواليــة المعاهد وتوسيع بناء000513

26 226 2 274 26 226 2 274 2 526 نابـــل الثانويــــة بواليــة المعاهد وتوسيع بناء000621
220 1 808 220 1 808 2 028 زغـــوان الثانويــــة بواليـــة المعاهد وتوسيع بناء000722

190 365 3 107 172 383 3 107 3 662 بنــزرت بواليــة الثانويــــة المعاهد وتوسيع بناء000823
452 261 2 637 434 279 2 637 3 350 باجــــة الثانويــــة بواليــة المعاهد وتوسيع بناء000931
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06765
49 339 3 710 31 357 3 710 4 098 جندوبـــة الثانويــــة بواليــة المعاهد وتوسيع بناء001032
161 274 3 030 143 292 3 030 3 465 الكـــاف الثانويــــة بواليـــة المعاهد وتوسيع بناء001133
215 287 2 658 197 305 2 658 3 160 سليانـــة الثانويــــة بواليـة المعاهد وتوسيع بناء001234
148 123 3 486 130 141 3 486 3 757 القيـــروان الثانويــــة بواليــــة المعاهد وتوسيع بناء001341
279 233 3 364 279 233 3 364 3 876 القصريـــن الثانويــــة بواليـــة المعاهد وتوسيع بناء001442
133 279 3 792 133 279 3 792 4 204 بوزيــد سيــدي الثانويــــة بواليــــة المعاهد وتوسيع بناء001543
18 417 2 840 435 2 840 3 275 سوســـــة الثانويــــة بواليـــة المعاهد وتوسيع بناء001651
18 215 2 326 233 2 326 2 559 المنستيـــر الثانويــــة بواليــة المعاهد وتوسيع بناء001752
285 300 2 376 267 318 2 376 2 961 المهديــة بواليــة الثانويــــة المعاهد وتوسيع بناء001853
19 618 3 949 637 3 949 4 586 صفاقــــس الثانويــــة بواليـــة المعاهد وتوسيع بناء001961
197 365 3 143 179 383 3 143 3 705 قفصـة الثانويــــة بواليـــــة المعاهد وتوسيع بناء002071
18 248 1 712 266 1 712 1 978 تــــوزر الثانويــــة بواليـــة المعاهد وتوسيع بناء002172

233 1 821 233 1 821 2 054 قبلــي الثانويــــة بواليــــة المعاهد وتوسيع بناء002273
364 2 919 364 2 919 3 283 قابــس الثانويــــة بواليــــة المعاهد وتوسيع بناء002381
357 3 327 357 3 327 3 684 مدنيـــن الثانويــــة بواليـــة المعاهد وتوسيع بناء002482
337 2 308 337 2 308 2 645 تطاويــن الثانويــــة بواليـــــة المعاهد وتوسيع بناء002583

523 228 2 296 505 246 2 296 3 047 منوبة الثانويــــة بواليــة بناء وتوسيع المعاهد002614
311 925 201 1 035 1 236 الجلــــــــود بجبل الفني المعهد003211
19 51 2 682 2 752 2 752 إعالميــــة والميكرو للمكتبية القومي المعهد003411
25 150 175 175 المرســــى معهـــــد003711

368 368 368 بقرطــــاج الفتيــــــات معهد003811
179 1 684 73 1 790 1 863 بورقيبــــــة معهد وتوسيع ترميم004011
138 100 1 514 1 752 1 752 المعهــد الثانوي بمنوبــة004412
27 1 471 1 498 1 498 التضامـــن حي معهد004512
23 111 1 702 1 836 1 836 ببنــــزرت الفني المعهد005823
299 1 043 1 342 1 342 بجندوبـــة 2 عدد المختلط المعهد006632  

2 918 2 918 2 918 بالكــــاف النموذجي المعهد007133
257 996 1 253 1 253 الشــــــراردة معهـــد007741
1 1 443 1 444 1 444 صفاقس - منصور بسيدي الخليج حي معهد009861  

1 650 1 650 1 650 التقني التعليم مخابر وتهيئة بناء011500
2 000 2 000 2 000 اإلعالمية مخابر وتهيئة بناء011600
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06765
11 1 583 1 594 792 1 594 1999البنك اإلفريقي للتنمية  - الكبارية سيناء ابن الثانوي المعهد011811
133 1 135 1 268 553 1 268 1999البنك اإلفريقي للتنمية  - بجمال الثانوي المعهد012052
6 1 708 1 714 833 1 714 2000البنك اإلفريقي للتنمية - المعهد الثانوي حي النصر أريانة  013212
44 1 659 1 703 832 1 703 البنك اإلفريقي للتنمية-  ـ بنعروس 3المعهد الثانوي بالمدينة الجديدة 013313  

2000
11 1 676 1 687 805 1 687 2000البنك اإلفريقي للتنمية  -المعهد الثانوي ببنزرت  013523

1 413 1 413 1 130 1 413 2001البنك الدولي - المعهد الثانوي بسهلول بمبيت 014551
1 1 474 1 475 1 176 1 475 2002البنك الدولي - معهد عين دراهم  015232

1 219 1 219 938 1 219 2002البنك الدولي  - معهد قابس  015581
3 1 170 1 173 954 1 173 2003المعهد الثانوي بالعوينة ـ  البنك الدولي 022611
70 1 202 1 272 1 044 1 272 2003المعهد الثانوي بحي إبن سيناء الكبارية ـ البنك الدولي 022711
32 1 344 1 376 1 033 1 376 2003المعهد الثانوي برواد ـ البنك الدولي 022812
1 1 148 1 149 927 1 149 2003المعهد الثانوي بالجديدة ـ البنك الدولي 022914

1 160 1 160 918 1 160 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بفرنانة جندوبة 023232
29 1 199 1 228 952 1 228 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بالدهماني الكاف 023333

1 209 1 209 959 1 209 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بفوسانة القصرين 023442
1 260 1 260 987 1 260 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بدقاش توزر 023772

70 70 927 70 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بقبلي الجنوبية 023873
1 1 226 1 227 979 1 227 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بمدنين الجنوبية 023982
1 1 197 1 198 951 1 198 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بجرجيس 024082

1 115 1 115 927 1 115 2003البنك الدولي -  نوفمبر بمارث الشرقية 7المعهد الثانوي 024181
1 1 185 1 186 927 1 186 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بالشابة المهدية 024353
26 1 147 1 173 927 1 173 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي ببوحجلة 024441
3 1 170 1 173 927 1 173 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بالسبيخة 024541

954 954 948 954 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بحمام سوسة 024651
227 21 1 299 1 547 1 192 1 547 2003بناء معهد ثانوي بالمرسى ـ البنك الدولي ـ برنامج 024711

1 153 1 153 947 1 153 2004البنك الدولي برنامج - المعهد الثانوي بمدنين الشمالية 024882
9 1 324 1 333 1 002 1 333 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالحرايرية 024911
32 1 305 1 337 1 065 1 337 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بسكرة 025012
130 991 1 121 879 1 121 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بمنزل تميم 025121
6 15 1 115 1 136 902 1 136 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي باوتيك الزهانة بنزرت 025323
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40 1 158 1 198 949 1 198 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بتينجة بنزرت 025423
11 1 210 1 221 976 1 221 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي تبرسق 025531
22 1 186 1 208 929 1 208 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالقصور الكاف 025633
13 1 174 1 187 926 1 187 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالروحية 025734
70 1 051 1 121 879 1 121 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بحفوز القيروان 025841
2 1 139 1 141 879 1 141 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالقيروان الشمالية 025941
50 1 071 1 121 879 1 121 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي ببئر الحفي 026043
32 1 089 1 121 879 1 121 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالنفيضة 026151
15 1 106 1 121 879 1 121 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بطبلبة 026252
31 1 163 1 194 916 1 194 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي ببنان 026352
11 1 203 1 214 941 1 214 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بسيدي زيد السواسي 026453

1 124 1 124 879 1 124 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالحنشة 026561
17 1 241 1 258 960 1 258 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بجبنيانة 026661
13 1 573 1 586 1 202 1 586 2004المعهد الثانوي  ببئر علي بن خليفة بمبيت ـ البنك الدولي 026761
37 1 201 1 238 885 1 238 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بتوزر 026972
29 1 174 1 203 1 013 1 203 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بمطماطة الجديدة قابس 027081
22 1 166 1 188 921 1 188 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بمنزل الحبيب قابس 027181
100 1 133 1 233 879 1 233 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بتطاوين الجنوبية 027283
5 14 1 602 1 621 805 1 621 2005برنامج - المعهد الثانوي بحي الخضراء 027311
49 1 343 1 392 732 1 392 2005برنامج - المعهد الثانوي بالمنيهلة 027412
6 1 523 1 529 772 1 529 2005برنامج - المعهد الثانوي بالبطان منوبة 027514
69 1 546 69 1 546 771 1 615 2005برنامج - المعهد الثانوي بجندوبة الشمالية 027632
17 16 1 435 1 468 763 1 468 2005برنامج - المعهد الثانوي بسبيبة القصرين 027742
1 59 1 416 59 1 417 722 1 476 2005برنامج - المعهد الثانوي بقفصة الجنوبية 027871
6 1 658 1 664 874 1 664 2005برنامج - المعهد الثانوي بالمطوية 027981
13 1 487 1 500 734 1 500 2005برنامج - المعهد الثانوي بميدون 028082
73 1 394 1 467 744 1 467 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المعهد الثانوي بالهوارية  028121
7 1 337 1 344 720 1 344 2006البنك اإلفريقي للتنمية برمامج - المعهد الثانوي بالحمامات 028221
13 175 1 284 1 472 755 1 472 المعهد الثانوي بوزقان القصرين028342

43 1 356 1 399 739 1 399 البنك اإلفريقي للتنمية برنامج- المعهد الثانوي  بأوالد حفوز سيدي بوزيد 028443  
2006
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40 1 347 1 387 722 1 387 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المعهد الثانوي  بكركر المهدية 028553
10 1 434 1 444 735 1 444 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المعهد الثانوي بالمحرس صفاقس 028661
5 1 452 1 457 738 1 457 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المعهد الثانوي  بالمتلوي 028771
25 1 520 1 545 815 1 545 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المعهد الثانوي بغنوش 028881
4 1 746 1 750 1 750 2007برنامج - بناء المعهد الثانوي بحزوة 028972

440 261 1 040 97 1 644 985 1 741 2007برنامج - البنك اإلفريقي للتنمية - المعهد الثانوي بقربة 029021
303 200 2 031 1 496 2 037 1 077 2 534 برنامج- البنك اإلفريقي للتنمية - المعهد الثانوي بعين دراهم بمبيت 029132  

2007
316 1 533 1 849 901 1 849 برنامج- البنك اإلفريقي للتنمية - المعهد الثانوي بفريانة القصرين بمبيت 029242  

2007
1 423 1 423 929 1 423 2007برنامج - البنك اإلفريقي للتنمية - المعهد الثانوي بالحامة قابس 029381

21 2 100 2 121 2 121 2007برنامج - المعهد الثانوي بمنوبة  029414
100 196 1 970 100 2 166 2 266 2007برنامج - المعهد الثانوي ببرقو سليانة  029534
37 2 097 33 2 101 2 134 2007برنامج - المعهد الثانوي بسيدي الهاني سوسة  029651
367 71 1 566 300 1 704 2 004 المعهد الثانوي بالمنستير029752
38 200 900 530 235 1 433 1 668 2008نواة - المعهد الثانوي بقرمبالية 029921
20 250 1 000 230 200 1 300 1 500 2008نواة - المعهد الثانوي بمجاز الباب 030031
43 61 1 300 1 404 1 404 2008نواة - المعهد الثانوي بوادي الليل 030114  -

1 350 1 350 1 350 2008نواة - المعهد الثانوي بنبر الكاف 030233
1 130 1 727 1 858 1 858 2008نواة - المعهد الثانوي  أجيم  جربة 030382
73 30 53 50 103 2008نواة - المعهد الثانوي الثانوي ببومهل 030413
5 1 100 1 105 1 105 2008نواة - المعهد الثانوي بلخير  قفصة 030571
12 50 800 1 350 2 212 2 212 2008برنامج - المعهد الثانوي  بدوار هيشر منوبة 030614
73 384 2 340 2 797 2 797 2008برنامج - المعهد الثانوي بالنظور زغوان بمبيت 030722  -
450 100 20 50 550 70 620 2008برنامج - المعهد الثانوي ببنزرت الجنوبية 030823

1 891 200 1 064 50 200 2 891 114 3 205 2008برنامج - المعهد الثانوي بباجة الشمالية 030931
476 100 950 1 200 470 30 420 2 746 3 196 2008برنامج - المعهد الثانوي بسليانة 031034  -
66 150 600 1 494 2 310 2 310 2008برنامج - المعهد الثانوي بالقصرين 031142
118 50 550 1 200 250 150 2 018 2 168 2008برنامج - المعهد  الثانوي بسوسة 031251  -

350 1 850 2 200 2 200 دراسات - 2008برنامج - المعهد الثانوي بحامة الجريد توزر 031372
250 50 1 800 425 200 100 2 225 2 525 2008برنامج - المعهد الثانوي بني خداش مدنين 031482
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102 320 1 853 100 2 175 2 275 دراسات - 2008برنامج - المعهد الثانوي ببئر األحمر تطاوين 031583

1 100 100 1 039 80 11 70 1 200 2009برنامج - بناء نواة معهد ثانوي بطينة صفاقس 031661
300 900 20 1 094 86 1 200 2009برنامج - بناء نواة معهد ثانوي بماجل بلعباس القصرين 031742

5 252 1 000 1 900 193 3 345 5 000 8 345 بناء مقر مدرسة تونس الدولية031800
1 579 555 2 134 2 134 تصفية مشاريع قديمة031900
2 250 50 2 300 2 300 2011بناء المعهد الثانوي بحمام سوسة ب 032051
2 250 50 2 300 2 300 2011بناء المعهد الثانوي بضفاف البحيرة ب 032111

50 50 100 100 2011بناء المعهد النموذجي بصفاقس ب 032261
50 50 100 100 بناء المعهد النموذجي بمبيت سيدي بوزيد032343
50 50 100 100 بناء المعهد النمودجي بمبيت جندوبة032432

2 750 800 200 500 3 250 3 750 2012بناء المعهد النموذجي بمبيت بمنوبة ـ برنامج 032514
1 900 700 150 500 2 250 2 750 2012بناء المعهد الثانوي بالمروج السادس ـ بن عروس ـ  برنامج 032613
2 750 800 200 500 3 250 3 750 2012بناء المعهد النموذجي بمبيت ببن عروس ـ برنامج 032713
2 750 800 200 500 3 250 3 750 2012بناء المعهد النموذجي بمبيت بالكاف ـ برنامج 032833
1 900 700 150 500 2 250 2 750 2012بناء المعهد الثانوي بالهيشرية ـ  سيدي بوزيد ـ برنامج 032943
1 900 700 150 500 2 250 2 750 2012بناء المعهد الثانوي بحسي عمر ـ مدنين ـ برنامج 033082
1 200 500 100 250 1 550 1 800 2012بناء نواة لمعهد ثانوي بالقلعة دوز قبلي ـ تكميلي 033173
1 925 700 500 500 2 625 3 125 2012بناء معهد للكفيف بمبيت بقابس ـ تكميلي 033281

7 760 7 760 7 760 بناء و توسيع المعاهد الثانوية بمختلف الواليات049800
300 300 300 الطابق الثالث- توسعة المعهد الوطني للمكتبية واإلعالمية 102300

500 500 500 2007 معاهد ثانوية برنامج 3بناء 102400
1 000 1 000 1 000   بمبيت بتمويل مشترك مع البنك اإلفريقي للتنمية2 معاهد منها 4بناء 102600

- 2007برنامج
1 526 1 526 932 1 526 2006برنامج - بناء معهد للفنون 103100
5 000 5 000 5 000 2008 بمبيت ـ برنامج 2 معاهد ثانوية منها 10بناء 103200
2 000 2 000 2 000 2008برنامج -  نواتات لمعاهد ثانوية 7بناء 103300
1 500 1 500 1 500 2009برنامج - بناء نواتي معهدين  ثانويين 103400
3 194 50 2 000 3 194 900 1 150 5 244 2011بناء معاهد ثانوية  ـ برنامج 104900
6 250 100 4 000 6 250 1 500 2 600 10 350 2011بناء  معاهد نموذجية  ـ برنامج 105400

23 23 23 تصفية مشاريع قديمة200000
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1 400 100 1 500 1 250 1 500   ـ  البنك األوروبي2013 تونس  برنامج 2بناء المعهد الثانوي بالعوينة 00111ج

لإلستثمار
1 400 100 1 500 1 250 1 500 ـ البنك األروبي2013بناء المعهد الثانوي بالمرناقية منوبة  برنامج 00214ج  

لإلستثمار
1 400 100 1 500 1 250 1 500  بناء المعهد الثانوي بحي الهادي تنيش بالمحمدية بن عروس برنامج00313ج

ـ البنك األوروبي لإلستثمار 2013
940 50 990 810 990 ـ  البنك2013بناء نواة معهد ثانوي بجبل الوسط زغوان برنامج 00422ج  

األوروبي لإلستثمار
1 400 100 1 500 1 250 1 500   ـ البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي بالماتلين بنزرت برنامج 00523ج

لإلستثمار
940 50 990 810 990   ـ  البنك األوروبي2013بناء نواة معهد ثانوي بجرزونة بنزرت برنامج 00623ج

لإلستثمار
1 400 100 1 500 1 250 1 500   ـ البنك2013بناء المعهد الثانوي ببلطة بوعوان جندوبة ـ برنامج 00732ج

األوروبي لإلستثمار
1 910 150 2 060 1 690 2 060   ـ  البنك2013بناء المعهد الثانوي النموذجي بمبيت بسليانة ـ برنامج 00834ج

األوروبي لإلستثمار
1 400 100 1 500 1 250 1 500   ـ البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي بالقصرين الشمالية  برنامج 00942ج

لإلستثمار
1 960 100 2 060 1 690 2 060   ـ  البنك2013بناء المعهد الثانوي بحمودة بمبيت القصرين برنامج 01042ج

األوروبي لإلستثمار
1 400 100 1 500 1 250 1 500   ـ البنك2013بناء المعهد الثانوي بالدغرة القصرين الجنوبية ـ برنامج 01142ج

األوروبي لإلستثمار
1 910 150 2 060 1 690 2 060 ـ  البنك2013بناء المعهد النموذجي بمبيت بتطاوين ـ  برنامج 01283ج  

األوروبي لإلستثمار
1 400 100 1 500 1 250 1 500   ـ  البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي بجرجيس ـ  برنامج 01382ج

لإلستثمار
1 400 100 1 500 1 250 1 500    ـ2013بناء المعهد الثانوي بالسلطنية ساقية الداير صفاقس برنامج 01461ج

البنك األوروبي لإلستثمار
1 400 100 1 500 1 250 1 500   ـ البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي بكندار سوسة  برنامج 01551ج

لإلستثمار
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1 400 100 1 500 1 250 1 500   ـ  البنك2013بناء المعهد الثانوي بعين جلولة ـ القيروان ـ برنامج 01641ج

األوربي لإلستثمار
1 400 100 1 500 1 250 1 500   ـ  البنك األوربي2013بناء المعهد الثانوي بالزهروني تونس برنامج 01711ج

لإلستثمار
207 35087 2009 53412 58320 160219 96023 72529 86424 16523 759247 87483 06765348جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766
328 2 093 328 2 093 1 500 2 421 تونـــــــس ثانويـــة بواليــــــة معاهد تهيئــة 000311
9 321 701 1 031 300 1 031 أريـانـــة ثانويـــة بواليـة معاهد تهيئــة 000412
96 49 905 47 1 003 451 1 050 عــــــروس بن ثانويـــة بواليــــــة معاهد تهيئــة 000513
481 509 21 969 450 990 نابــل  ثانويـــة بواليــة معاهد تهيئــة000621
186 357 430 170 803 280 973 زغـوان ثانويـــة بواليــة معاهد تهيئــة000722
274 70 676 175 845 1 900 1 020 بنــزرت ثانويـــة بواليــة معاهد تهيئــة 000823
67 305 733 67 1 038 500 1 105 باجـة ثانويـــة  بواليـة معاهد تهيئــة 000931
60 310 840 60 1 150 450 1 210 جندوبــة ثانويـــة بواليـة معاهد تهيئــة 001032
123 185 627 25 910 350 935 الكاف ثانويـة بواليـة معاهد تهيئــة 001133
8 417 2 545 4 2 966 400 2 970 سليانـة ثانويـة بواليـة معاهد تهيئــة 001234
2 340 968 2 1 308 650 1 310 القيـروان ثانوية بوالية معاهد تهيئــة 001341
13 637 13 637 500 650 القصريـن ثانويـة بواليـة معاهد تهيئــة 001442
83 185 792 83 977 400 1 060 بوزيد سيدي  ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة 001543
84 456 537 1 077 300 1 077 ثانويـة بوالية  سوســة معاهد تهيئــة 001651
91 450 509 81 969 250 1 050 المنستيـر ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة 001752
7 280 643 7 923 350 930 المهديـة ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة 001853
2 380 798 2 1 178 520 1 180 صفاقـس ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة 001961

145 30 522 697 340 697 قفصـة ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة 002071
132 180 368 132 548 250 680 تـوزر ثانويـة  بوالية معاهد تهيئــة 002172
13 287 13 287 250 300 قبلـي ثانوية  بواليـة معاهد تهيئــة 002273
67 300 594 56 905 350 961 قابـس ثانوية  بواليـة معاهد تهيئــة 002381
169 80 923 1 172 650 1 172 مدنيـن ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة002482
3 297 3 297 390 300 تطاوين ثانوية  بوالية معاهد تهيئــة 002583

218 277 805 194 1 106 550 1 300 1قسط (  بتونس1938 أفريل 9تهيئة المعهد الثانوي 002611 )
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322 368 690 690 تهيئة نواة لمعاهد فنية003100
30 1 320 6 1 344 1 350 تهيئة مخابر للتعليم التقني003300
9 21 9 21 20 30 تهيئة معاهد ثانوية تم إختبارها004000

260 260 200 260 2005برنامج - تهئة معاهد ثانوية تم إختبارها004100
145 1 866 80 1 931 1 200 2 011 2007تهيئة معاهد تم إختبارها  ـ برنامج 004200
3 16 781 800 800  حماية المدارس اإلعدادية والمعاهد في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية ـ004300

2007برنامج 
200 200 200 تهيئة البناية القديمة  للمعهد الوطني للمكتبية واإلعالمية004600

21 99 120 120 تهيئة المراكز الجهوية للمعهد الوطني للمكتبية واإلعالمية004700
330 330 330 98برنامج -تهيئة المعاهد الثانوية 009900

3 497 500 960 500 2004تهذيب وصيانة المعاهد الثانوية ـ برنامج 010000
539 تهيئة معاهد ثانوية تم إختبارها010100

150 150 150 تهيئة المعاهد في نطاق برنامج دعم السلوك الحضاري010400
87 13 809 86 823 700 909 2006تعهد وصيانة  معاهد ثانوية تم إختبارها ـ برنامج 010500
35 215 20 230 250  تهيئة معاهد ثانوية في نطاق برنامج دعم السلوك الحضاري بالمؤسسات010600

2006التربوية ـ 
33 1 967 2 1 998 1 068 2 000 2008تهيئة معاهد ثانوية تم إختبارها ـ برنامج 010700
827 3 827 3 830 كشوفات النظم المائية للمعاهد010800
870 870 870 تهيئة وحماية المدارس اإلعدادية والمعاهد010900
1 2 499 2 500 1 500 2 500 2009تهيئة المعاهد الثانوية بمختلف الواليات 011000
36 1 964 36 1 964 1 000 2 000 2009تهيئة معاهد تم اختبارها برنامج 011200
90 2 912 72 2 930 3 002 2009برنامج - الصيانة الدورية للمعاهد الثانوية 011300
101 578 3 321 4 000 4 000 2010الصيانة الدورية للمعاهد الثانوية برنامج 011400
278 1 127 1 225 130 2 500 1 500 2 630 2010تهيئة معاهد ثانوية  تم اختبارها برنامج 011500
50 100 150 300 300 2010تحويل مدرسة إعدادية إلى معهد ثانوي 011600
575 2 718 3 293 26 3 293 2011تهيئة وصانة المعاهد الثانوية  برنامج 011800
30 200 900 10 1 120 1 130 2012تهذيب وصيانة المعاهد الثانوية ـ برنامج 011900

26 26 26 تصفية مشاريع قديمة200000
207 0503006 4241 5729 63139 1203 2931 5093 04448 55321 0676656جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
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6 825 6 825 6 825 بناء مراقد000100
2 050 2 050 2 050 بناء قاعات أكل000200
1 995 1 995 1 995 بناء مطابخ000300

115 110 115 110 225 بناء وتهيئة المبيتات و المطاعم بوالية تونس000411
347 347 347 نابــل بواليـة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 000721
250 250 250 زغـوان بواليـة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 000822

3 957 3 957 960 بنـزرت بواليـة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 000923
380 380 380 باجـة بواليـة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 001031
380 380 380 جندوبـة بواليـة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 001132

40 440 40 440 480 الكاف بوالية والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 001233
23 827 23 827 850 سليانـة بواليــة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 001334

230 230 230 القيـروان بواليــة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 001441
13 847 13 847 860 القصريـن بواليـة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 001542
86 1 014 86 1 014 1 100 بوزيد سيدي بواليـة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 001643
100 50 100 50 150 المنستيـر بواليـة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 001852

120 120 120 المهديــة بواليــة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 001953
467 467 467 صفاقــس بواليــة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 002061
240 240 240 قفصــة بواليـة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 002171
370 370 370 قابــس بواليـة والمطاعم المبيتات وتهيئة بناء 002481
500 500 500 بجومين الثانوي بالمعهد مبيت003123
640 640 640 عين البية-مبيت بالمدرسة الثانوية بفرنانة 003232
500 500 500 بسليانة  87/11/7الثانوي   بالمعهد مبيت003334
475 475 475 بحفوز الثانوي بالمعهد مبيت003441
618 618 618 بلعباس ماجل الثانوية بالمدرسة مبيت003542
850 850 850 بسوســــــــة المكفوفين بمعهد مبيت003651
600 600 600 النفيضــــة بمعهد مبيت003751
500 500 500 كمون مركز الثانوية بالمدرسة مبيت003861
523 523 523 بتطاويـــن الفني بالمعهد مبيت003983
625 625 625 بالحامـــة الثانوي بالمعهد مبيت004181
625 625 625 بتالــــة الثانوي بالمعهد مبيت004242
625 625 625 خليفة بن علي بئر الثانوي بالمعهد مبيت004361



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

162 نظـام أمـد

06767
630 630 630 بسبيبة اإلعدادية بالمدرسة مبيت004542
630 630 630 99برنامج - بحاجب العيون  الجديد العهد اإلعدادية بالمدرسة مبيت004641

2 240 2 240 2 240 2002برنامج -   بناء مراقد   004700
400 400 400 2002برنامج -بناء قاعات أكل    004800
360 360 360 2002برنامج -بناء مطابخ   004900
120 120 120 2002برنامج - بناء بيوت  تبريد  005000
675 675 675 2003برنامج - بناء مطابخ 005200
750 750 750 2003برنامج - بناء قاعات أكل 005300
225 225 225 2003برنامج - بناء بيوت تبريد 005400

2 400 2 400 2 400 1-بناء مبيتات 005500
300 300 300 تعهد و صيانة المبيتات005800

2 600 2 600 2 600 2005برنامج - بناء مراقد 005900
750 750 750 2005برنامج - بناء قاعات أكل 006000
585 585 585 2005برنامج - بناء مطابخ  006100
225 225 225 2005برنامج - بناء بيوت تبريد 006200

1 200 1 200 1 200 2005برنامج - بناء مبيتات 006300
20 2 000 20 2 000 1 850 2 020 2005تعهد وصيانة المبيتات ـ برنامج 006500

2 080 2 080 2 080 2006ـ برنامج 16بناء مراقد ـ 006600
750 750 750 2006ـ برنامج 15بناء قاعات أكل ـ 006700
675 675 675 2006ـ برنامج 15بناء مطابخ ـ006800
225 225 225 2006 ـ برنامج 15بناء بيوت تبريد  ـ 006900

1 800 1 800 1 800 2006ـ برنامج 3بناء مبيتات ـ007000
127 100 205 704 126 10 1 000 800 1 136  بناء وصيانة المبيتات في نطاق دعم المدارس والمعاهد ذات األولوية007100

2006التربوية برنامج 
2 600 2 600 2 600 2007 ـ برنامج 20بناء مراقد ـ 007200
400 400 400 2007 ـ برنامج 8بناء قاعات أكل  ـ 007300
540 540 540 2007 ـ برنامج 12بناء مطابخ ـ 007400
180 180 180 2007ـ برنامج 12بناء بيوت تبريد ـ 007500

1 950 1 950 1 950 2007 ـ برنامج 3بناء مبيتات ـ 007600
987 18 1 976 981 2 000 2 981 2007تعهد وصيانة المبيتات ـ برنامج 007700
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20 300 1 383 1 703 1 703  بناء مبيتات و مراقد و مطابخ و قاعات أكل و بيوت تبريد ـ برنامج010600

2008
359 161 1 483 266 1 737 2 003 تعهد و صيانة المبيتات010700
37 2 603 2 640 2 640 بناء مراقد010800

750 750 750 بناء قاعات أكل010900
675 675 675 بناء مطابخ011000
225 225 225 بناء بيوت تبريد011100

3 350 3 350 3 350 بناء مبيتات011200
2 4 3 114 3 120 2 880 3 120 تعهد وصيانة المبيتات بتمويل مشترك مع البنك الدولي011300

2 640 2 640 2 640 بناء مراقد011400
750 750 750 بناء قاعات أكل011500
675 675 675 بناء مطابخ011600
225 225 225 بناء بيوت تبريد011700

2 350 1 000 3 350 3 350 بناء مبيتات011800
68 140 9 798 13 6 9 987 7 570 10 006 2010تعهد وصيانة المبيتات برنامج 011900

2 800 2 800 2 800 بناء مراقد012000
900 900 900 بناء قاعات األكل012100
750 750 750 بناء مطابخ012200
150 150 150 بناء بيوت تبريد012300

1 500 1 500 1 500 بناء مبيتات012400
1 153 841 1 1 993 1 994 تهيئة وصيانة المبيتات012500
425 400 825 825 2013 جانفي مكثر سليانة برنامج 14بناء مبيت بمعهد 00234ج
425 400 825 825 2013بناء مبيت بمعهد السرس الكاف برنامج 00333ج
425 400 825 825 2013بناء مبيت بسيدي بوزيد برنامج  00443ج
425 400 825 825 2013بناء مبيت بالقصرين برنامج  00542ج

853 6004 1191001 62110 78783 3001 099103 0978 10087 29313 06767100جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768
204 27 735 27 939 1 690 27 939 تجهيزالمدارس اإلبتدائية000100
15 11 141 11 156 23 701 11 156 تجهيزات التعليم الثانوي واإلعدادي000200
16 1 484 1 500 1 500 1986 برنامج - الثانوية المعاهد تجهيز000400
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6 200 6 200 6 200 96 برنامج- الثانوي  التعليم ومعاهد مدارس تجهيز000900

15 9 237 9 252 5 000 9 252 97 برنامج- الثانوية  والمعاهد المدارس تجهيز001100
830 830 830 بناء قاعات لتعليم اللغة األنقليزية001200

11 14 928 14 939 17 615 14 939 1999برنامج -تجهيزات التعليم اإلعدادي والثانوي001300
16 1 790 1 806 2 471 1 806 كتب إقتناء001400
28 2 363 2 391 8 640 2 391 واألنترنات تجهيزات اإلعالمية001500  

1 650 1 650 6 599 1 650 إقتناء حافالت لألنشطة الثقافية والترفيه001700
106 2 2 492 100 2 500 2 600 المهن مدارس تجهيز002000
20 270 290 2 660 290 تجهيز المدارس ذات األولوية التربوية002100

1 724 1 724 1 724 تجهيز األقسام اإلعدادية002200
1 600 1 600 1 600 2002برنامج - تجهيز األقسام اإلعدادية 002600

30 30 30 مكاتب المديرين-تجهيزات التعليم اإلبتدائي 002700
67 43 490 600 600 تجهيزات تعليمية للمدارس اإلبتدائية003200

1 616 1 300 1 400 1 307 6 641 1 500 1 500 9 264 9 396 12 264 إقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائية003300
13 12 417 12 430 12 430 تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية و المعاهد الثانوية003400

2 227 500 1 689 300 4 116 20 124 4 416 تجهيزات تعليمية للمدارس اإلعدادية و المعاهد الثانوية003500
274 2 426 2 700 2 700 دعم التجهيزات التعليمية للمدارس اإلعدادية و المعاهد الثانوية003600

86 86 343 86 تجهيزات إعالمية للمدارس اإلعدادية الجديدة003800
89 21 490 600 600 2002برنامج -تجهيز مدارس المهن 004000

200 200 200 تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية004400
6 770 6 770 6 770 تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية و المعاهد004600
600 600 600 تجهيز المبيتات004700
560 560 560 تجهيزات عادية في نطاق برنامج تلوين التكوين004800

100 100 2 200 100  ـ2003تجهيزات تعليمية للمعاهد ـ البنك الدولي برنامج 005100
1 171 379 852 698 12 000 1 550 2003تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد ـ تجهيزات تعليمية برنامج 005300

78 1 922 2 000 10 000 2 000 2003تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية برنامج 005400
1 921 500 599 5 480 1 500 7 000 8 500  إقتناء تجهيزات لفائدة المؤسسات التربوية ـ آالت ناسخة ـ حواسيب006100

ـ...آالت طباعة 
2 34 36 36  إقتناء آالت ناسخة في نطاق برنامج دعم السلوك الحضاري بالمؤسسات008000

التربوية
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1 000 1 000 1 000  إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية في نطاق برنامج تعميم008100

اإلعالمية
520 520 520 2005برنامج - تجهيزات عادية للمدارس االبتدائية 008200

5 7 345 7 350 7 350 2005برنامج - تجهيزات عادية للمدارس االعدادية و المعاهد الثانوية 008300
600 600 600 2005برنامج - تجهيز فضاءات لالقسام التحضيرية 008400
15 15 60 15 تجهيز فضاءات تكوين بالمعهد الوطني للمكتبية و اإلعالمية010200

77 1 923 2 000 8 000 2 000 2004تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية برنامج 010600
4 996 1 000 1 040 1 000 2005تجهيز المبيتات  ـ برنامج 010700

200 200 200  تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد في نطاق برنامج تعميم010800
 ـ2005اإلعالمية ـ برنامج 

3 97 100 400 100  ـ2005تجهيز المدارس ذات األولوية التربوية ـ برنامج 011100
93 1 126 81 139 220 إقتناء وسائل بيداغوجية في نطاق برنامج بعث شبكة مؤسسات التميز011200

1 094 46 1 140 4 530 1 140 تجهيزات تعليمية في نطاق إحداث شعب تكنولوجية جديدة011500
72 3 25 100 400 100 إقتناء تجهيزات سمعية بصرية في نطاق دعم بيداغوجيا النجاح011600

2 303 1 000 497 3 800 15 200 3 800 2005تجهيزات تعليمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية ـ برنامج 011800
53 967 1 020 4 080 1 020 2005تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية  ـ برنامج 012100
27 973 1 000 5 000 1 000  تجهيز المدارس  اإلعدادية والمعاهد الثانوية بمعدات إعالمية  ـ برنامج012200

ـ 2005
400 400 400  إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية  في نطاق برنامج تعميم012300

 ـ2005اإلعالمية ـ برنامج 
43 68 589 700 700 2006إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية ـ برنامج 012400

1 400 1 400 1 400 2006 ـ برنامج 350تجهيز فضاءات لألقسام التحضيرية ـ 012600
941 1 202 357 208 2 292 14 800 2 500  إقتناء تجهيزات تعليمية  للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية  ـ برنامج012700

2006
26 4 770 800 800  تجهيزات عادية للمدارس والمعاهد في نطاق برنامج  تعميم اإلعالمية ـ012900

2006برنامج 
129 202 98 29 400 2 000 429 2006إقتناء تجهيزات تعليمية للمدارس اإلبتدائية ـ برنامج 013000
44 856 900 3 900 900 2006تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية ـ برنامج 013100

2 793 38 1 123 3 954 3 700 3 954 2006تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد بمعدات إعالمية ـ برنامج 013200
115 115 115  تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد بمعدات إعالمية ـ البنك اإلفريقي013800

 مخبر125للتنمية ـ 
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258 342 75 675 6 075 675  تجهيز المعاهد الثانوية بمخابر اإلعالمية والملتيميديا ـ البنك اإلفريقي013900

 مخبر450للتنمية ـ 
250 250 250 إقتناء وسائل بيداغوجية في نطاق برنامج شبكة مؤسسات التميز014000
40 40 40  تجهيز المصالح البيداغوجية للمعهد الوطني للمكتبية واإلعالمية بمعدات014100

إعالمية
234 976 210 1 000 1 210 2006تركيز شبكات الكهرباء و اإلعالمية بالمدارس اإلبتدائية برنامج 014200
90 95 606 791 791 2007إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية ـ برنامج 014300
1 6 064 6 065 6 065  إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية  ـ برنامج014400

2007
1 400 1 400 1 400 2007 ـ برنامج 350تجهيز فضاءات  لألقسام التحضيرية  ـ 014500

105 97 1 268 1 470 1 470  تجهيزات عادية للمدارس والمعاهد في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية  ـ014600
2007برنامج 

14 551 565 565 تجهيز المدارس االعدادية النموذجية014700
11 15 989 1 15 999 16 000  إقتناء تجهيزات تعليمية  للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية  ـ برنامج014800

2007
106 244 350 350 2007إقتناء تجهيزات تعليمية  للمدارس اإلبتدائية ـ برنامج 014900

824 2 201 1 775 4 800 4 800 2007 فضاء ـ برنامج 480تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية 015000
840 59 301 1 200 6 000 1 200   مخبر300تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية بمعدات إعالمية 015100

2007ـ برنامج 
127 48 25 200 200 2007تجهيز المدارس والمعاهد  ذات األولوية التربوية برنامج 015200
300 300 300  تجهيزات خصوصية في نطاق برنامج إدماج التالميذ من ذوي015300

2007اإلحتياجات الخاصة
200 200 200   آلة ناسخة في نطاق برنامج المدارس اإلعدادية ذات األولوية40إقتناء 015400

التربوية
40 60 100 100 تعويض التجهيزات القديمة بمدارس المهن015500
226 47 207 480 2 400 480 بالمدارس) إيدوسارف(تجهيز فضاءات لشبكة الخدمات التربوية 015600  

اإلعدادية
285 285 1 425 285 تجهيز فضاءات إيدوسارف بالمعاهد الثانوية015700
1 149 150 150 تجهيز المعهد الوطني للمكتبية واإلعالمية015800

198 1 302 1 500 1 500 حواسيب( إقتناء تجهيزات لفائدة المؤسسات التربوية 015900
50 8 555 613 613 2008تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية  ـ برنامج 016000
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298 100 2 400 400 2008تجهيزات  تعليمية للمدارس اإلبتدائية  ـ برنامج 016100
6 60 6 022 6 088 6 088 2008تجهيزات عادية  للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية ـ برنامج 016200

344 11 656 344 11 656 12 000 2008تجهيزات تعليمية  للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية ـ برنامج 016300
1 600 1 600 1 600 2008 ـ برنامج 400تجهيز فضاءات لألقسام التحضيرية 016400

2 000 2 000 2 000 2008 فضاء ـ برنامج 200تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية 016500
524 9 201 635 360 10 000 10 360  تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية  بمعدات إعالمية ـ برنامج016600

2008
33 67 650 750 750 2008تجهيز المدارس اإلعدادية التقنية  قسط  016700
25 100 25 100 125 2008تجهيز المدارس اإلعدادية النموذجية  قسط  016800
103 497 600 600 إقتناء كتب016900
176 1 324 1 500 1 500 تعميم مخابر اللغات بمؤسسات التعليم اإلعدادي والثانوي017000

568 932 1 500 1 500 حواسيب آالت ناسخة( إقتناء تجهيزات لفائدة  المؤسسات التربوية  017100   
( ... طابعات

280 1 225 280 1 225 1 505 2008إقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائية برنامج 017200
252 500 408 640 1 800 1 800  تجهيزات عادية للمدارس والمعاهد في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية017300

2008برنامج 
300 300 300 2008تجهيز المدارس اإلعدادية ذات األولوية التربوية برنامج 017400
218 700 82 33 967 1 000 تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية في نطاق برنامج تعميم اإلعالمية017500
55 445 500 500 دعم التجهيزات العادية بالمدارس والمعاهد الثانوية 017600
352 1 497 850 850 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية في نطاق التوسيعات017700
52 12 186 50 200 1 050 250 تجهيز المبيتات والمطاعم تمويل مشترك مع البنك الدولي018200
25 300 992 6 033 10 7 340 7 350 تجهيزات عادية لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية018800
52 288 360 700 700 تعويض التجهيزات القديمة بالمؤسسات التربوية018900
248 178 1 574 2 000 2 000 2009 فضاء باألقسام التحضيرية برنامج 500تجهيز 019100
436 145 1 219 85 1 715 11 974 1 800  مخبر للغات تمويل مشترك مع البنك الدولي300تجهيز 019200
80 13 70 23 1 000 93 إقتناء كتب ومعطيات وثائقية تمويل مشترك مع البنك الدولي019300
100 100 100 إقتناء تجهيزات خصوصية في نطاق دعم المدارس ذات األولوية019400
395 1 305 395 1 305 1 700 إقتناء تجهيزات لفائدة المؤسسات التربوية019500

2 127 2 673 2 127 2 673 4 800 تجهيزات إعالمية للمدارس اإلبتدائية019600
1 332 5 969 2 699 1 200 8 800 10 000 تجهيزات إعالمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد019700
1 789 3 000 5 000 70 3 141 13 000 13 000 تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية019800
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171 300 26 3 500 500 تجهيزات تعليمية للمدارس اإلبتدائية019900
269 20 121 440 850 850 2010تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية في نطاق التوسيعات برنامج 020000
7 280 524 4 789 5 600 5 600 2010تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية برنامج 020100
68 228 204 500 500 2010تجهيزات تعليمية للمدارس اإلبتدائية برنامج 020200

3 978 4 000 5 000 12 978 12 978 2010تجهيزات تعليمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية برنامج 020300
178 5 322 5 500 5 500 2010تجهيزات اعالمية للمدارس اإلبتدائية برنامج 020400
142 9 858 10 000 10 000 2010تجهيزات اعالمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية برنامج 020500

6 750  تجهيزات اعالمية إلدماج تكنولوجيا المعلومات واإلتصال فى المواد020600
2010التعليمية البنك اإلفريقي 

367 300 33 700 700 2010تعويض التجهيزات القديمة بالمؤسسات التربوية 020700
610 1 230 1 840 1 840 2010 فضاء لألقسام التحضيرية برنامج 460تجهيز  020800
700 800 475 1 025 1 500 2010إقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائية 020900
255 100 629 16 1 000 1 000 2010تجهيز المبيتات برنامج 021000
925 1 585 2 510 2 510 تجهيزات عادية بالمدارس االبتدائية021100

1 200 5 160 6 360 6 360 تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية021200
810 990 1 800 1 800 تجهيز فضاءات لألقسام التحضيرية021300

1 160 700 1 500 3 360 13 440 3 360  مؤسسة تربوية ـ قرض إيطالي120تجهيز المطابخ وقاعات األكل بـ021400
100 200 200 500 500 تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس اإلبتدائية021500

3 570 3 000 6 570 6 570 تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد021600
2 250 2 500 2 000 6 750 6 750 - فضاء موارد600-تجهيزات إعالمية لفائدة المدارس اإلبتدائية 021700
1 000 6 000 5 000 12 000 12 000 تجهيزات اعالمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد021800

26 500 974 1 1 499 1 500 حواسيب.اقتناء تجهيزات لفائدة المؤسسات التربوية آالت ناسخة 021900 .....
400 300 700 700 دعم التجهيزات العادية بالمؤسسات التربوية022000
351 700 344 635 2 030 2 030 اقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائية022100

456 544 1 000 1 000 تجهيز المبيتات022200
500 1 000 1 500 6 000 1 500 اقتناء سبورات تفاعلية تمويل مشترك مع البنك اإلفريقي للتنمية022300
50 200 250 1 000 250 اقتناء موارد ورقية ورقمية تمويل مشترك مع البنك اإلفريقي للتنمية022400
75 150 225 900 225  طابعة تمويل مشترك مع البنك اإلفريقي100 حاسوب و1200اقتناء 022500
154 600 754 3 015 754 اقتناء حواسيب وأجهزة عرض لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد022600
200 800 1 000 2 000 2 000 2012دعم التجهيزات العادية بالمؤسسات التربوية  ـ برنامج 022700
200 800 1 000 2 000 2 000 2012تجهيز المبيتات والمطاعم ـ برنامج   022800
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300 600 100 1 000 1 000 2012إقتناء تجهيزات تعليمية للمدارس اإلبتدائية ـ برنامج 022900

4 800 2 000 200 7 000 7 000  إقتناء تجهيزات تعليمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية  ـ برنامج023000
2012

3 200 1 500 100 4 800 4 800 2012تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية  ـ برنامج  023100
7 400 2 500 100 10 000 10 000  تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية بمعدات إعالمية  ـ برنامج 023200

2012
6 6 257 6 تصفية مشاريع قديمة200000

4 600 200 4 800 4 800 2013تجهيزات إعالمية لفائدة المدارس اإلبتدائية برنامج 00100ج
7 800 200 8 000 8 000  إقتناء معدات إعالمية لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية برنامج00200ج

2013
4 800 200 5 000 5 000 2013إقتناء تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس اإلبتدائية برنامج 00500ج
11 800 200 12 000 12 000 2013إقتناء تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد برنامج 00600ج

633 40093 55033 97628 72155 936225 8007 30032 80828 43647 835320 280246 06768437جملــة الفصـل

توسيع المعاهد و المدارس الثانوية06770
5 824 5 824 5 824 تونـس والية  الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع000311
6 439 6 439 6 439 أريانة الثانوية  واليـة والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع000412
3 717 3 717 3 717 عـروس بن واليـة الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع000513
2 821 2 821 2 821 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع000722  

زغـــــــوان واليــــــة
5 198 5 198 5 198 بنزرت الثانوية واليـة والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع000823
5 018 5 018 5 018 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع000931  

باجـــــــــة واليــــــة
6 993 6 993 6 993 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع001032  

جندوبـــــــة واليــــــة
5 155 5 155 5 155 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع001133  

الكـــــــــاف واليــــــة
4 580 4 580 4 580 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع001234  

سليانـــــــــة واليــــــة
6 334 6 334 6 334 القيروان الثانوية والية والمعاهد االعدادية المدارس توسيع001341
7 534 7 534 7 534 القصرين الثانوية واليـة والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع001442
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6 978 6 978 6 978 بوزيد سيدي الثانوية  واليـة والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع001543
3 614 3 614 3 614 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع001651  

سوســـــة واليــــــة 
2 959 2 959 2 959 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع001752  

المنستيــــــر واليــــــة
4 488 4 488 4 488 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع001853  

المهديـــــــة واليــــــة
5 036 5 036 5 036 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع001961  

صفاقـــــــس واليــــــة
4 611 4 611 4 611 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع002071  

قفصــــــــة واليــــــة
1 451 1 451 1 451 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع002172  

تـــــوزر واليــــــة
3 082 3 082 3 082 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع002273  

قبلـــــــي واليــــــة 
4 616 4 616 4 616 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع002381  

قابـــــــــس واليــــــة
5 597 5 597 5 597 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع002482  

مدنيــــــــن واليــــــة
2 794 2 794 2 794 الثانوية والمعاهد اإلعدادية المدارس توسيع002583  

تطاويــــــن واليــــــة
6 840 6 840 6 840 األنقليزية اللغة لتعليم قاعات بناء003100

679 679111 679111 06770111جملــة الفصـل

مشاريع و برامج تربوية مشتركة06771
459 300 1 000 91 232 1 618 1 850 بناء معهد مهن التربية بصفاقس000100

2 891 500 500 109 800 400 2 800 4 000 بناء المركز الوطني للغات000200
650 200 350 1 200 1 200 توسبع وترميم المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر000300

94 تصفية مشاريع قديمة200000
3 000 1 000 4 000 4 000 تهيئة وربط  الفضاءات اإلعالمية بالمؤسسات التربوية باأللياف البصرية 00100ج
200 200 400 400 توسيع وترميم المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر 00300ج
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200 0007 7002 0325501 4001 6184004 450945 0677111جملــة الفصـل

2 062 641494 753153 081107 917114 208105 8341 361 367172 44568 59277 360382 877 1 581 601 الجملة  العامة
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المصالح المركزية: التربيـة 

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

172

_271 الباب:

8 128 41 2 984 7 097 4 056 11 153 دراسات عامة 09600
1 637 1 500 44 2 342 78 3 040 2 405 5 523 تجهيزات إدارية 09604
4 233 1 000 11 359 110 5 493 5 603 البرامج اإلعالمية 09605

68 286 2 214 2 568 2 568 التكوين 09606
5 045 300 3 825 2 992 1 500 4 678 9 170 مصاريف مختلفة 09608
110 188 28 270 298 بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية 09761
898 10 029 202 10 725 10 927 تهيئة المدارس اإلبتدائية 09762

23 471 1 295 41 142 457 19 300 46 151 65 908 بناء و توسيع المدارس اإلعدادية 09763
6 859 758 11 154 3 351 15 420 18 771 تهيئة مدارس إعدادية 09764
26 574 703 56 482 934 21 690 61 135 83 759 بناء و توسيع المعاهد  الثانوية 09765
6 051 669 14 324 2 570 18 474 21 044 تهيئة معاهد ثانوية 09766
2 212 2 630 8 258 13 100 13 100 بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767
45 900 700 8 400 7 991 183 844 5 957 21 340 219 538 246 835 تجهيزات تربوية 09768

94 94 94 مشاريع و برامج تربوية مشتركة 09771
494 75321 34045 53023 776337 14514 5228 4003 500131 186 404 107 الجملة  العامة



 نفقات التنمية
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د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

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

201120122013 2010

المصالح المركزية: التربيـة 

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

173

_271 الباب:

دراسات عامة 09600

652 1 248 60 1 840 1 900 البنك اإلفريقي للتنمية- إنجاز دراستين حول تحسين جودة التعليم 000500
490 1 010 459 1 041 1 500 2005برنامج - دراسات في نطاق القسط الثاني من مشروع تحسين جودة التعليم 000600

1 017 336 1 000 353 1 353 2006دراسات في نطاق القسط  الثاني من مشروع تحسين جودة التعليم ـ برنامج 000700
569 41 390 178 822 1 000 2007دراسات في نطاق القسط الثاني من مشروع تحسين جودة التعليم برنامج 000800
400 400 400  تحيين مبدأ اإلرتقاء واإلنصاف في مستوى المرحلة الثانية من التعليم األساسي000900

والتعليم الثانوي
5 000 5 000 5 000 محور009900

128 984418 0972 0567 1534 11جملــة الفصـل 09600
تجهيزات إدارية 09604

14 656 8 662 670 إقتناء وسائل نقل000100
11 1 419 1 430 1 430 تجهيز المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر000600

43 43 43   سيارات للفرق التقنية بالمراكز الجهوية للمعهد الوطني للمكتبية والميكرو3إقتناء  002300
إعالمية

14 14 14 إقتناء وسائل نقل لفائدة وحدة متابعة تنفيذ مشروع برنامج تحسين جودة التعليم002400
37 3 35 5 40 تجهيز  مركز موارد اإلعالم والتوجيه002500

50 50 50 إقتناء وسائل نقل  لإلشراف على مشروع دعم التعليم الثانوي002800
35 44 35 44 79 اقتناء حافلة صغيرة لفائدة المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية003300

157 157 157 تصفية مشاريع قديمة200000
1 200 800 2 000 2 000 إقتناء مطبعة لفائدة اإلدارة العامة لإلمتحانات00100ج
340 700 1 040 1 040 إقتناء وسائل النقل لفائدة المندوبيات الجهوية للتربية00300ج

637 5001 342441 040782 4053 5232 5جملــة الفصـل 09604
البرامج اإلعالمية 09605
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09605

80 80 80 تجهيزات لحماية الشبكات اإلعالمية001900
3 11 186 200 200 2006تجهيز شبكة إيدونات ـ برنامج 002000
8 72 80 80 2006تجهيزات إعالمية لفائدة المعهد الوطني للمكتبية واإلعالمية  ـ برنامج 002100
50 50 50 تجهيزات إعالمية لفائدة المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية002200
160 110 50 160  تجهيزات إعالمية للمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر ومركز تكوين002300

المكونين
100 100 100 تجهيزات إعالمية لفائدة اإلدارة العامة لإلمتحانات002400
209 209 209 تجهيزات إعالمية لفائدة التفقدية العامة002500
34 34 34 تجهيزات إعالمية لفائدة مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة002600
45 45 45 تجهيزات إعالمية لفائدة المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية002700
238 238 238 إقتناء رصيد وثائقى رقمي لفائدة المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر002800
36 36 36  مراكز جهوية للتربية والتكوين المستمر5تجهيزات إعالمية لفائدة 002900

3 050 1 000 4 050 4 050  تجهيزات اعالمية لفائدة مركز ادماج تكنولوجيا ت المعلومات وااإلتصال ـ البنك003100
اإلفريقي للتنمية

300 300 300 تجهيزات اعالمية لفائدة المخبر المركزي لللغات البنك اإلفريقي003200
21 21 21 تصفية مشاريع قديمة200000

233 0004 493110359111 6035 5جملــة الفصـل 09605
التكوين 09606

68 286 2 214 2 568 2 568 بناء المركز الوطني لتكنولوجيا التربية000100
21428668 5682 5682 2جملــة الفصـل 09606

مصاريف مختلفة 09608

979 521 475 1 025 1 500 اإلطارات تكوين000300
696 3 304 347 3 653 4 000 التكوين ضمن مشروع تحسين جودة التعليم000500
570 570 570 التكوين ضمن القسط الثاني من مشروع تحسين جودة التعليم001500

2 800 300 1 600 1 500 3 100 البنك اإلفريقي للتنمية( التكوين في إطار برنامج دعم التعليم الثانوي 001700  )
045 8253005 9923 5002 6781 1704 9جملــة الفصـل 09608

بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية 09761

110 188 28 270 298 2006توسعة المدارس اإلبتدائية ذات األولوية التربوية ـ برنامج 004200
29827028188110جملــة الفصـل 09761
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تهيئة المدارس اإلبتدائية 09762

53 1 365 1 418 1 418 اإلبتدائيـة بوالية تونس تهيئة المدارس000311  
59 283 342 342 أريــانـة اإلبتدائيـة بواليــــة المدارس تهيئة000412
5 283 288 288 عـــروس بن بواليـة اإلبتدائيــة تهيئة المدارس000513
6 324 330 330 نـــابل اإلبتدائيـة بواليــة تهيئة المدارس000621
1 171 172 172 زغــوان بواليــة اإلبتدائيــة المدارس تهيئة000722
16 365 381 381 بنــزرت اإلبتدائيـة بواليــــة تهيئة المدارس000823
1 461 462 462 بــاجــة بواليــــة اإلبتدائيــة تهيئة المدارس000931
24 405 429 429 جندوبــة اإلبتدائيــة بواليــة المدارس تهيئة001032
17 247 264 264 الكـاف بواليــــة اإلبتدائيـة المدارس تهيئة001133
21 304 325 325 سليانـة اإلبتدائيــة بواليـة تهيئة المدارس001234
2 565 567 567 القيــروان اإلبتدائية بواليـة المدارس تهيئة001341
5 508 513 513 القصريـن بواليــة اإلبتدائيـــة تهيئة المدارس001442
22 338 360 360 بوزيــد سيـدي بواليــة اإلبتدائيــة تهيئة المدارس001543
25 245 270 270 سوســة بواليـة اإلبتدائيــة تهيئة المدارس001651
3 187 190 190 المنستيــر اإلبتدائيــة بواليـة تهيئة المدارس001752
7 250 257 257 المهديـــة  اإلبتدائيـة بواليـة تهيئة المدارس001853
18 450 468 468 صفاقـــس  بواليـة اإلبتدائيـة تهيئة المدارس001961
12 234 246 246 قفصــة  بواليــة اإلبتدائيـة تهيئة المدارس002071  
7 128 135 135 توزر اإلبتدائيــة بواليــة تهيئة المدارس002172
1 189 190 190 قبلـي  بواليــة اإلبتدائيـة تهيئة المدارس002273
15 296 311 311 قـــابــس  بوالية اإلبتدائيـة تهيئة المدارس002381
3 342 345 345 مدنين  اإلبتدائيــة بواليــة تهيئة المدارس002482
5 206 211 211 تطاويــن  اإلبتدائيــة بواليـة المدارس تهيئة002583
31 273 304 304 بواليـة منوبة اإلبتدائيــة تهيئة المدارس002614
180 419 599 599 تهيئة و تهذيب المدارس اإلبتدائية ذات األولوية التربوية بمختلف الواليات004100
58 442 20 480 500 2005تهيئة مدارس إبتدائية تم إختبارها برنامج 004300
122 598 28 692 720 2006تهيئة مدارس إبتدائية تم إختبارها برنامج 004400
179 151 154 176 330 2006تهيئة  المدارس  اإلبتدائية  ذات األولوية التربوية برنامج 004500

029898 72520210 92710 10جملــة الفصـل 09762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية 09763
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09763

72 268 6 334 340  بناء قاعات متعددة اإلختصاصات في نطاق دعم المدارس اإلعدادية ذات األولوية003000
التربوية

325 325 325 90نواة  - 1المدرسة اإلعدادية  بالمنار  003511
390 390 390 92نواة - المدرسة اإلعدادية  بالعقبة 003611

64 376 440 440 2000البنك اإلفريقي للتنمية ( المدرسة اإلعدادية بمدنين019282  )
53 422 475 475 2001البنك اإلفريقي للتنمية( المدرسة اإلعدادية بالمنيهلة 022312 )
1 473 474 474 2000البنك اإلفريقي للتنمية  -المدرسةاإلعدادية بالجم 022553

440 440 440 2001البنك اإلفريقي للتنمية ( المدرسة اإلعدادية بالمرناقية 029212 )
1 665 666 666 2001البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية بالمحمدية 029813
47 731 778 778 2001البنك الدولي - المدرسة اإلعدادية بالعال 030541
10 598 608 608  البنك الدولي2001برنامج - المدرسة اإلعدادية ببن عون 030843
1 708 709 709 2001البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية بحومة السوق جربة 032082

786 786 786 2002البنك الدولي - المدرسة اإلعدادية بالطويرف 034133
749 749 749 2002البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية بقيدمة  035273

78 724 802 802 2003البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية ببرج العامري منوبة 036714
18 678 696 696 2003البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية بمنزل جميل 036823

770 770 770 2003البنك الدولي - المدرسة اإلعدادية بسبيبة036942
53 737 790 790 2003البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية ببنقردان 037082
119 577 696 696 2003البنك الدولي -المدرسة اإلعدادية بسوسة المدينة037551

36 682 718 718 2003المدرسة اإلعدادية ببني خيار ـ البنك الدولي 037621
3 52 691 746 746 2004البنك الدولي -  المدرسة اإلعدادية بقلعة األندلس 038612
33 688 721 721 2004البنك الدولي -  المدرسة اإلعدادية بمرناق  038713

802 802 802 2004البنك الدولي -  المدرسة اإلعدادية بواد الليل  038914
3 818 1 820 821 2004البنك الدولي -  المدرسة اإلعدادية ببلطة بوعون جندوبة  039032
35 726 761 761 2004البنك الدولي -  المدرسة اإلعدادية بسبيطلة  039242
6 658 664 664 2005برنامج -  المدرسة اإلعدادية بسيدي حسين  040811
8 615 623 623 2005المدرسة اإلعدادية بالمروج برنامج 040913
48 622 670 670 2005المدرسة اإلعدادية بحمام الشط برنامج 041013
662 662 662 2005برنامج -  المدرسة اإلعدادية بالحمامات 041121
195 429 624 624 2005المدرسة اإلعدادية بختمين بنزرت برنامج 041223

649 649 649 2005المدرسة اإلعدادية ببنزرت الجنوبية برنامج 041323
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09763

736 736 736 2005المدرسة اإلعدادية بباجة الشمالية برنامج 041431
26 695 721 721 2005المدرسة اإلعدادية بطبرقة برنامج 041532
110 669 779 779 2005المدرسة اإلعدادية بالسرس الكاف برنامج 041633
13 40 669 722 722 2005المدرسة اإلعدادية بمكثر سليانة برنامج 041734

695 695 695 2005المدرسة اإلعدادية بالقيروان الشمالية برنامج 041841
1 604 605 605 2005المدرسة اإلعدادية بحاسي الفريد القصرين برنامج 041942
33 592 625 625 2005المدرسة اإلعدادية بجلمة سيدي بوزيد برنامج 042043
5 564 569 569 2005المدرسة اإلعدادية بسوسة الجوهرة برنامج 042151
62 510 572 572 2005المدرسة اإلعدادية بالمنستير برنامج 042252
13 611 624 624 2005المدرسة اإلعدادية بساقية الخادم بسيدي علوان برنامج  042353
15 603 618 618 2005المدرسة اإلعدادية بالبرادعة المهدية برنامج 042453

610 610 610 2005المدرسة اإلعدادية بالنفاتية شربان المهدية برنامج 042553
9 626 635 635 2005المدرسة اإلعدادية بالصخيرة برنامج 042661

85 545 630 630 2005المدرسة اإلعدادية بتطاوين الشمالية برنامج 042783
40 192 398 1 629 630 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بالكبارية 042811
10 580 590 590 البنك اإلفريقي للتنمية برنامج- المدرسة اإلعدادية بحي الغزالة النخيالت أريانة 042912  

2006
78 698 776 776 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بطبربة 043014

35 590 625 625 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بالجمال زغوان 043222
32 744 776 776 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بغار الملح بنزرت 043323
1 636 637 637 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بنفزة 043431

187 470 657 657 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بالعروسة سليانة 043734
5 624 629 629 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج -  القيروان 2المدرسة اإلعدادية بالحاجب 043841

612 612 612 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بالشراردة القيروان 043941
639 639 639 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بفوسانة 044042

8 619 627 627 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بمزونة سيدي بوزيد 044143
35 59 522 616 616 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بالقلعة الصغرى 044251

626 626 626 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بالمكنين 044352
643 643 643 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بتمغزة توزر 044572

7 616 623 623 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية ببشري سوق األحد قبلي 044673
14 590 604 604 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بحومة السوق جربة 044782
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116 183 324 1 622 623 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بالمنيهلة أريانة 045512
228 470 131 829 829 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بجومين بنزرت 045623
500 2 498 500 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بمساكن 045751
622 1 621 622 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بصقانس المنستير 045852
1 668 1 668 669 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بخنيس المنستير 045952

57 590 647 647 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية  بالجم المهدية 046053
15 619 2 632 634 2007البنك اإلفريقي للتنمية -  المدرسة اإلعدادية  بقرمدة الجديدة صفاقس 046161

636 636 636 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بحي األنس صفاقس  046261
94 536 630 630 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية بالسند قفصة  046371

2 25 717 2 742 744 2007البنك اإلفريقي للتنمية - المدرسة اإلعدادية ببن قردان مدنين  046482
1 228 1 228 1 228 تصفية مشاريع قديمة200000

1 050 1 050 1 050   ـ البنك األوروبي2013 برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادية قمرت حروش تونس 00111ج
لإلستثمار

1 050 1 050 1 050   ـ  البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية سكرة أريانة ـ برنامج 00212ج
لإلستثمار

1 050 1 050 1 050   ـ البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية بسجنان المدينة بنزرت برنامج 00323ج
لإلستثمار

1 500 1 500 1 500   ـ البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت بباجة برنامج 00431ج
لإلستثمار

1 500 1 500 1 500   ـ البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية بوعرادة بمبيت بسليانة برنامج 00534ج
لإلستثمار

1 050 1 050 1 050   ـ2013بناء المدرسة اإلعدادية بمنطقة الكامور حاسي الفريد القصرين برنامج 00642ج
البنك األوروبي لإلست

1 050 1 050 1 050 ـ  البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية حي السرور بسبيطلة القصرين  برنامج 00742ج  
األوروبي لإلستثمار

1 050 1 050 1 050 ـ البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية بحيدرة القصرين برنامج 00842ج  
لإلستثمار

550 550 550 ـ  البنك األوروبي لإلستثمار2013بناء نواة مدرسة إعدادية بقصر قفصة برنامج 00971ج
1 050 1 050 1 050   ـ البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بأوالد بوسعد القطار قفصة برنامج 01071ج

األوروبي لإلستثمار
1 050 1 050 1 050 ـ البنك األوروبي لإلستثمار2013بناء المدرسة اإلعدادية بتوزر برنامج 01172ج
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09763

1 050 1 050 1 050   ـ  البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية بنفطة توزرـ  برنامج 01272ج
لإلستثمار

1 050 1 050 1 050   ـ البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية بمدنين الشمالية ـ برنامج 01382ج
لإلستثمار

1 050 1 050 1 050 ـ البنك2013بناء المدرسة األعدادية بقرقور عقارب صفاقس ـ برنامج 01461ج  
األوروبي لإلستثمار

1 050 1 050 1 050   ـ البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية بالعوابد صفاقس الجنوبية برنامج 01561ج
لإلستثمار

1 050 1 050 1 050   ـ البنك2013بناء المدرسة اإلعدادية بالغضابنة قصورالساف المهدية برنامج 01653ج
األوروبي لإلستثمار

1 050 1 050 1 050   ـ  البنك األوروبي2013بناء المدرسة اإلعدادية بالقيروان الجنوبية برنامج 01741ج
لإلستثمار

1 050 1 050 1 050  ـ البنك األوربي لإلستثمار2013بناء المدرسة اإلعدادية بحمام الغزاز برنامج 01821ج
471 29523 1421 30045741 15119 90846 65جملــة الفصـل 09763

تهيئة مدارس إعدادية 09764

13 617 630 630 تونـس اإلعداديـــة بواليـة المــــدارس تهيئــة 000311
158 392 42 508 550 أريـانـــة بواليـــة اإلعداديـــة المــــدارس تهيئــة 000412
68 282 3 347 350 عــروس بن بواليــة اإلعداديـــة المــــدارس تهيئــة 000513
12 338 4 346 350 نابــل اإلعداديـــة بواليــة المــــدارس تهيئــة 000621
337 163 263 237 500 زغــوان اإلعداديـــة بواليــة المــــدارس تهيئــة 000722
40 360 10 390 400 بنـــزرت المــدارس اإلعداديـــة بواليـة تهيئــة 000823
36 8 506 4 546 550 باجــة بواليــة اإلعداديـــة المــــدارس تهيئــة 000931
42 458 23 477 500 جندوبـة اإلعداديـــة بواليـــة المــــدارس تهيئــة 001032
24 296 2 318 320 الكــاف بواليـة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 001133
96 304 56 344 400 سليانـة إعداديـــة بواليـــة مــــدارس تهيئــة 001234
49 401 18 432 450 القيـروان بواليــة مــــدارس إعداديـــة تهيئــة 001341
50 350 36 364 400 القصريــن بواليــة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 001442
89 411 35 465 500 بوزيد سيدي بواليــة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 001543
40 260 13 287 300 سوســة إعداديـــة بواليـة مــــدارس تهيئــة 001651
6 274 2 278 280 المنستيـــر بواليــة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 001752
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72 1 227 5 295 300 المهديـة إعداديـــة بواليــة مــــدارس تهيئــة 001853
100 310 2 408 410 صفاقــس بواليـة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 001961
15 325 340 340 قفصــة بواليـــة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 002071
111 139 28 222 250 تـوزر إعداديـــة بواليــة مــــدارس تهيئــة002172
54 1 195 35 215 250 قبلـــي إعداديـــة بواليـة مــــدارس تهيئــة 002273
22 288 7 303 310 قابـــس بواليـة اإلعداديـــة المــــدارس تهيئــة 002381
88 312 71 329 400 مدنيـن إعداديـــة بواليــة مــــدارس تهيئــة 002482
10 5 187 202 202 تطاويـن مــــدارس إعداديـــة بواليـة تهيئــة 002583
17 333 16 334 350 منوبة بواليــة إعداديـــة مــــدارس تهيئــة 002614

1 006 216 280 942 1 222 2007تهيئة مدارس إعدادية تم إختبارها ـ برنامج 004300
1 696 1 696 1 696 2009برنامج - تهيئة المدارس اإلعدادية 004700  -
113 349 462 462 2005تهذيب و صيانة المدارس اإلعدادية ـ برنامج 010100
400 400 400 تهييئة المدارس اإلعدادية ذات األولوية التربوية010200
100 8 92 100 تهيئة مدارس إعدادية في نطاق برنامج دعم السلوك الحضاري بالمؤسسات التربوية010600
160 3 437 122 478 600 2006تهيئة مدارس إعدادية تم إختبارها ـ برنامج 011100
232 14 654 31 869 900 2008تهيئة مدارس اإلعدادية تم إختبارها ـ برنامج  011300
480 103 1 113 1 696 1 696 2009تهيئة المدارس اإلعدادية بمختلف الواليات 011800
259 96 536 891 891 2009برنامج - تهيئة مدارس إعدادية تم إختبارها 011900  -
852 527 121 127 1 373 1 500 2010تهيئة مدارس اعدادية تم اختبارها برنامج 012700
12 12 12 2011تهيئة  و صيانة المدارس االعدادية برنامج 013000

859 1547586 35111 4203 77115 18جملــة الفصـل 09764
بناء و توسيع المعاهد  الثانوية 09765

26 766 792 792 1999البنك اإلفريقي للتنمية  - الكبارية سيناء ابن الثانوي المعهد011811
38 515 553 553 1999البنك اإلفريقي للتنمية  - بجمال الثانوي المعهد012052

833 833 833 2000البنك اإلفريقي للتنمية - المعهد الثانوي حي النصر أريانة  013212
17 815 832 832 2000البنك اإلفريقي للتنمية -  ـ بنعروس 3المعهد الثانوي بالمدينة الجديدة 013313
32 773 805 805 2000البنك اإلفريقي للتنمية  -المعهد الثانوي ببنزرت  013523

1 130 1 130 1 130 2001البنك الدولي - المعهد الثانوي بسهلول بمبيت 014551
56 1 120 1 176 1 176 2002البنك الدولي - معهد عين دراهم  015232

938 938 938 2002البنك الدولي  - معهد قابس  015581
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61 893 954 954 2003المعهد الثانوي بالعوينة ـ  البنك الدولي 022611
5 75 964 1 044 1 044 2003المعهد الثانوي بحي إبن سيناء الكبارية ـ البنك الدولي 022711
60 973 1 033 1 033 2003المعهد الثانوي برواد ـ البنك الدولي 022812
22 905 927 927 2003المعهد الثانوي بالجديدة ـ البنك الدولي 022914
71 847 918 918 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بفرنانة جندوبة 023232
1 9 942 952 952 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بالدهماني الكاف 023333
9 950 959 959 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بفوسانة القصرين 023442

987 987 987 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بدقاش توزر 023772
927 927 927 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بقبلي الجنوبية 023873
13 966 979 979 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بمدنين الجنوبية 023982
21 930 951 951 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بجرجيس 024082
63 864 927 927 2003البنك الدولي -  نوفمبر بمارث الشرقية 7المعهد الثانوي 024181
4 923 927 927 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بالشابة المهدية 024353
88 839 927 927 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي ببوحجلة 024441
59 868 927 927 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بالسبيخة 024541
158 790 948 948 2003البنك الدولي - المعهد الثانوي بحمام سوسة 024651
372 820 1 192 1 192 2003بناء معهد ثانوي بالمرسى ـ البنك الدولي ـ برنامج 024711
79 868 1 946 947 2004البنك الدولي برنامج - المعهد الثانوي بمدنين الشمالية 024882
2 1 000 1 002 1 002 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالحرايرية 024911
4 1 061 1 065 1 065 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بسكرة 025012

151 728 879 879 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بمنزل تميم 025121
902 902 902 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي باوتيك الزهانة بنزرت 025323

80 869 949 949 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بتينجة بنزرت 025423
93 883 976 976 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي تبرسق 025531
19 910 929 929 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالقصور الكاف 025633
61 865 926 926 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالروحية 025734
137 742 879 879 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بحفوز القيروان 025841
21 858 879 879 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالقيروان الشمالية 025941
44 835 879 879 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي ببئر الحفي 026043
33 846 879 879 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالنفيضة 026151
33 846 879 879 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بطبلبة 026252
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10 906 916 916 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي ببنان 026352
126 815 941 941 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بسيدي زيد السواسي 026453
1 878 879 879 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بالحنشة 026561

960 960 960 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بجبنيانة 026661
3 1 199 1 202 1 202 2004المعهد الثانوي  ببئر علي بن خليفة بمبيت ـ البنك الدولي 026761

885 885 885 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بتوزر 026972
90 923 1 013 1 013 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بمطماطة الجديدة قابس 027081
4 917 921 921 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بمنزل الحبيب قابس 027181
28 851 879 879 2004البنك الدولي - المعهد الثانوي بتطاوين الجنوبية 027283
1 804 805 805 2005برنامج - المعهد الثانوي بحي الخضراء 027311
8 724 732 732 2005برنامج - المعهد الثانوي بالمنيهلة 027412

77 695 772 772 2005برنامج - المعهد الثانوي بالبطان منوبة 027514
78 693 771 771 2005برنامج - المعهد الثانوي بجندوبة الشمالية 027632
40 723 763 763 2005برنامج - المعهد الثانوي بسبيبة القصرين 027742

722 1 721 722 2005برنامج - المعهد الثانوي بقفصة الجنوبية 027871
10 864 874 874 2005برنامج - المعهد الثانوي بالمطوية 027981

734 734 734 2005برنامج - المعهد الثانوي بميدون 028082
99 645 744 744 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المعهد الثانوي بالهوارية  028121
28 692 720 720 2006البنك اإلفريقي للتنمية برمامج - المعهد الثانوي بالحمامات 028221
9 66 680 755 755 المعهد الثانوي بوزقان القصرين028342
6 733 739 739 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المعهد الثانوي  بأوالد حفوز سيدي بوزيد 028443
1 721 722 722 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المعهد الثانوي  بكركر المهدية 028553

735 735 735 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المعهد الثانوي بالمحرس صفاقس 028661
9 729 738 738 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المعهد الثانوي  بالمتلوي 028771

815 815 815 2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المعهد الثانوي بغنوش 028881
126 349 510 985 985 2007برنامج - البنك اإلفريقي للتنمية - المعهد الثانوي بقربة 029021
14 110 953 1 077 1 077 2007برنامج - البنك اإلفريقي للتنمية - المعهد الثانوي بعين دراهم بمبيت 029132
221 17 663 901 901 2007برنامج - البنك اإلفريقي للتنمية - المعهد الثانوي بفريانة القصرين بمبيت 029242
180 749 929 929 2007برنامج - البنك اإلفريقي للتنمية - المعهد الثانوي بالحامة قابس 029381
932 932 932 2006برنامج - بناء معهد للفنون 103100

1 250 1 250 1 250  ـ  البنك األوروبي لإلستثمار2013 تونس  برنامج 2بناء المعهد الثانوي بالعوينة 00111ج
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1 250 1 250 1 250 ـ البنك األروبي لإلستثمار2013بناء المعهد الثانوي بالمرناقية منوبة  برنامج 00214ج
1 250 1 250 1 250   ـ البنك2013بناء المعهد الثانوي بحي الهادي تنيش بالمحمدية بن عروس برنامج 00313ج

األوروبي لإلستثمار
810 810 810 ـ  البنك األوروبي2013بناء نواة معهد ثانوي بجبل الوسط زغوان برنامج 00422ج  

لإلستثمار
1 250 1 250 1 250  ـ البنك األوروبي لإلستثمار2013بناء المعهد الثانوي بالماتلين بنزرت برنامج 00523ج
810 810 810   ـ  البنك األوروبي2013بناء نواة معهد ثانوي بجرزونة بنزرت برنامج 00623ج

لإلستثمار
1 250 1 250 1 250   ـ البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي ببلطة بوعوان جندوبة ـ برنامج 00732ج

لإلستثمار
1 690 1 690 1 690   ـ  البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي النموذجي بمبيت بسليانة ـ برنامج 00834ج

لإلستثمار
1 250 1 250 1 250   ـ البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي بالقصرين الشمالية  برنامج 00942ج

لإلستثمار
1 690 1 690 1 690   ـ  البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي بحمودة بمبيت القصرين برنامج 01042ج

لإلستثمار
1 250 1 250 1 250   ـ البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي بالدغرة القصرين الجنوبية ـ برنامج 01142ج

لإلستثمار
1 690 1 690 1 690 ـ  البنك األوروبي2013بناء المعهد النموذجي بمبيت بتطاوين ـ  برنامج 01283ج  

لإلستثمار
1 250 1 250 1 250  ـ  البنك األوروبي لإلستثمار2013بناء المعهد الثانوي بجرجيس ـ  برنامج 01382ج
1 250 1 250 1 250   ـ  البنك2013بناء المعهد الثانوي بالسلطنية ساقية الداير صفاقس برنامج 01461ج

األوروبي لإلستثمار
1 250 1 250 1 250  ـ البنك األوروبي لإلستثمار2013بناء المعهد الثانوي بكندار سوسة  برنامج 01551ج
1 250 1 250 1 250   ـ  البنك األوربي2013بناء المعهد الثانوي بعين جلولة ـ القيروان ـ برنامج 01641ج

لإلستثمار
1 250 1 250 1 250  ـ  البنك األوربي لإلستثمار2013بناء المعهد الثانوي بالزهروني تونس برنامج 01711ج

574 48270326 69093456 13521 75961 83جملــة الفصـل 09765
تهيئة معاهد ثانوية 09766

49 1 451 3 1 497 1 500 تونـــــــس ثانويـــة بواليــــــة معاهد تهيئــة 000311



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
184 نظـام أمـد

09766

77 3 220 16 284 300 أريـانـــة ثانويـــة بواليـة معاهد تهيئــة 000412
44 407 1 450 451 عــــــروس بن ثانويـــة بواليــــــة معاهد تهيئــة 000513
44 406 43 407 450 نابــل  ثانويـــة بواليــة معاهد تهيئــة000621
76 204 37 243 280 زغـوان ثانويـــة بواليــة معاهد تهيئــة000722

1 468 5 427 1 450 450 1 900 بنــزرت ثانويـــة بواليــة معاهد تهيئــة 000823
38 462 11 489 500 باجـة ثانويـــة  بواليـة معاهد تهيئــة 000931
71 379 49 401 450 جندوبــة ثانويـــة بواليـة معاهد تهيئــة 001032
8 1 341 6 344 350 الكاف ثانويـة بواليـة معاهد تهيئــة 001133
20 380 7 393 400 سليانـة ثانويـة بواليـة معاهد تهيئــة 001234
43 607 5 645 650 القيـروان ثانوية بوالية معاهد تهيئــة 001341
96 2 402 43 457 500 القصريـن ثانويـة بواليـة معاهد تهيئــة 001442
136 264 97 303 400 بوزيد سيدي  ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة 001543
67 233 51 249 300 ثانويـة بوالية  سوســة معاهد تهيئــة 001651
20 230 18 232 250 المنستيـر ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة 001752
76 274 49 301 350 المهديـة ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة 001853
88 432 4 516 520 صفاقـس ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة 001961
21 319 12 328 340 قفصـة ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة 002071
75 175 60 190 250 تـوزر ثانويـة  بوالية معاهد تهيئــة 002172
30 220 27 223 250 قبلـي ثانوية  بواليـة معاهد تهيئــة 002273
37 313 2 348 350 قابـس ثانوية  بواليـة معاهد تهيئــة 002381
81 569 28 622 650 مدنيـن ثانوية بواليـة معاهد تهيئــة002482
170 220 167 223 390 تطاوين ثانوية  بوالية معاهد تهيئــة 002583
223 327 170 380 550 تهيئة المعاهد الثانوية بمنوبة002614
1 19 1 19 20 تهيئة معاهد ثانوية تم إختبارها004000
99 101 66 134 200 2005برنامج - تهئة معاهد ثانوية تم إختبارها004100
95 11 1 094 35 1 165 1 200 2007تهيئة معاهد تم إختبارها  ـ برنامج 004200
607 353 960 960 2004تهذيب وصيانة المعاهد الثانوية ـ برنامج 010000
539 539 539 تهيئة معاهد ثانوية تم إختبارها010100
122 578 75 625 700 2006تعهد وصيانة  معاهد ثانوية تم إختبارها ـ برنامج 010500
72 18 978 2 1 066 1 068 2008تهيئة معاهد ثانوية تم إختبارها ـ برنامج 010700
385 151 964 9 1 491 1 500 2009تهيئة المعاهد الثانوية بمختلف الواليات 011000



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
185 نظـام أمـد

09766

189 65 746 1 000 1 000 2009تهيئة معاهد تم اختبارها برنامج 011200
858 413 229 1 500 1 500 2010تهيئة معاهد ثانوية  تم اختبارها برنامج 011500
26 26 26 2011تهيئة وصانة المعاهد الثانوية  برنامج 011800

051 3246696 57014 4742 04418 21جملــة الفصـل 09766
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

97 1 753 1 850 1 850 2005تعهد وصيانة المبيتات ـ برنامج 006500
635 165 800 800  بناء وصيانة المبيتات في نطاق دعم المدارس والمعاهد ذات األولوية التربوية007100

2006برنامج 
145 223 2 512 2 880 2 880 تعهد وصيانة المبيتات بتمويل مشترك مع البنك الدولي011300

1 335 2 407 3 828 7 570 7 570 2010تعهد وصيانة المبيتات برنامج 011900
212 6302 2582 1008 10013 13جملــة الفصـل 09767

تجهيزات تربوية 09768

1 690 1 690 1 690 تجهيزالمدارس اإلبتدائية000100
671 23 030 23 701 23 701 تجهيزات التعليم الثانوي واإلعدادي000200
81 4 919 5 000 5 000 97 برنامج- الثانوية  والمعاهد المدارس تجهيز001100
984 16 631 17 615 17 615 1999برنامج -تجهيزات التعليم اإلعدادي والثانوي001300
118 2 353 2 471 2 471 كتب إقتناء001400
1 8 639 8 640 8 640 واألنترنات تجهيزات اإلعالمية001500  

6 599 6 599 6 599 إقتناء حافالت لألنشطة الثقافية والترفيه001700
1 215 1 445 334 2 326 2 660 تجهيز المدارس ذات األولوية التربوية002100
1 588 7 808 9 396 9 396 إقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائية003300
605 19 519 20 124 20 124 تجهيزات تعليمية للمدارس اإلعدادية و المعاهد الثانوية003500

343 343 343 تجهيزات إعالمية للمدارس اإلعدادية الجديدة003800
19 2 181 2 200 2 200  ـ2003تجهيزات تعليمية للمعاهد ـ البنك الدولي برنامج 005100
763 11 237 12 000 12 000 2003تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد ـ تجهيزات تعليمية برنامج 005300

1 656 8 344 1 543 8 457 10 000 2003تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية برنامج 005400
60 60 60 تجهيز فضاءات تكوين بالمعهد الوطني للمكتبية و اإلعالمية010200

8 000 8 000 8 000 2004تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية برنامج 010600
317 723 1 040 1 040 2005تجهيز المبيتات  ـ برنامج 010700
60 30 310 400 400  ـ2005تجهيز المدارس ذات األولوية التربوية ـ برنامج 011100



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
186 نظـام أمـد

09768

4 236 294 4 530 4 530 تجهيزات تعليمية في نطاق إحداث شعب تكنولوجية جديدة011500
323 77 400 400 إقتناء تجهيزات سمعية بصرية في نطاق دعم بيداغوجيا النجاح011600
432 14 768 15 200 15 200 2005تجهيزات تعليمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية ـ برنامج 011800
37 4 043 4 080 4 080 2005تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية  ـ برنامج 012100

5 000 5 000 5 000  ـ2005تجهيز المدارس  اإلعدادية والمعاهد الثانوية بمعدات إعالمية  ـ برنامج 012200
7 867 6 933 14 800 14 800 2006إقتناء تجهيزات تعليمية  للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية  ـ برنامج 012700
1 398 602 2 000 2 000 2006إقتناء تجهيزات تعليمية للمدارس اإلبتدائية ـ برنامج 013000

48 3 852 3 900 3 900 2006تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية ـ برنامج 013100
3 700 3 700 3 700 2006تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد بمعدات إعالمية ـ برنامج 013200

594 496 4 985 562 5 513 6 075  تجهيز المعاهد الثانوية بمخابر اإلعالمية والملتيميديا ـ البنك اإلفريقي للتنمية ـ013900
مخبر 450

85 335 5 580 6 000 6 000   مخبر ـ برنامج300تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية بمعدات إعالمية 015100
2007

75 98 2 227 2 400 2 400 بالمدارس اإلعدادية) إيدوسارف(تجهيز فضاءات لشبكة الخدمات التربوية 015600
6 138 1 281 1 425 1 425 تجهيز فضاءات إيدوسارف بالمعاهد الثانوية015700

387 62 601 250 800 1 050 تجهيز المبيتات والمطاعم تمويل مشترك مع البنك الدولي018200
184 11 790 9 11 965 11 974  مخبر للغات تمويل مشترك مع البنك الدولي300تجهيز 019200
378 622 244 756 1 000 إقتناء كتب ومعطيات وثائقية تمويل مشترك مع البنك الدولي019300

6 517 233 6 750 6 750  تجهيزات اعالمية إلدماج تكنولوجيا المعلومات واإلتصال فى المواد التعليمية البنك020600
2010اإلفريقي 

9 740 700 3 000 13 440 13 440  مؤسسة تربوية ـ قرض إيطالي120تجهيز المطابخ وقاعات األكل بـ021400
2 000 4 000 6 000 6 000 اقتناء سبورات تفاعلية تمويل مشترك مع البنك اإلفريقي للتنمية022300
300 700 1 000 1 000 اقتناء موارد ورقية ورقمية تمويل مشترك مع البنك اإلفريقي للتنمية022400
200 700 900 900  طابعة تمويل مشترك مع البنك اإلفريقي100 حاسوب و1200اقتناء 022500

3 015 3 015 3 015 اقتناء حواسيب وأجهزة عرض لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد022600
257 257 257 تصفية مشاريع قديمة200000

900 40070045 9918 8447 957183 3405 53821 835219 246جملــة الفصـل 09768
مشاريع و برامج تربوية مشتركة 09771

94 94 94 تصفية مشاريع قديمة200000
949494جملــة الفصـل 09771



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
187 نظـام أمـد

494 75321 34045 53023 776337 14514 5228 4003 500131 186 404 107 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

المصالح المركزية: التربيـة 

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

188

_271 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

610اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 610 610

610610610المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية

610610610الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

المصالح المركزية: التربيـة 

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

189

_271 الباب:

610اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 610 610

610610610المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية

610610610الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

المصالح المركزية: التربيـة 

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

190

_271 الباب:

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
610المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية 610 610

0010030ج 30 30 إقتناء وسائل نقل للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية 
00200480ج 480 480  إقتناء منظومات تكوين و تجهيزات للتسجيل ولإلرساليات

القصيرة بالمركز الوطني للتكنولوجيات
00300100ج 100 100   تهيئة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربيةـ  تركيز مصعد

كهربائي بمقر نهج الهند ـ
07803610610جملــة الفصـل 610

610610610الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013
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

20112012 2010

المصالح المركزية: التربيـة 

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

191

_271 الباب:

610اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 610 610

610المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية 610 610
610610610 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013

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

20112012 2010

المصالح المركزية: التربيـة 

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013
م.خ.ق.مالبيان

192

_271 الباب:

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
610المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية 610 610

إقتناء وسائل نقل للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية  00100303030ج
 إقتناء منظومات تكوين و تجهيزات للتسجيل ولإلرساليات القصيرة

بالمركز الوطني للتكنولوجيات
00200480480480ج

  تهيئة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربيةـ  تركيز مصعد
كهربائي بمقر نهج الهند ـ

00300100100100ج

610610610جملــة الفصـل 07803

610610610 الجملة  العامة



نفقات التنمية لسنة
المندوبيات الجهوية  للتربية: التربية 

27  الباب:

( بحساب الدينار )

000 774 000128 484 153اإلستثمارات المباشرة

33 750 000

138 284 000

دينارا000 234 187 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2013

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

187 234 000

193

9 510 000

2-
وزارة التربية



نفقات التنمية لسنة

البــنود

المندوبيات الجهوية  للتربية: التربية 
27  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

187 234153 484128 77433 7509 510

التعهد

187 234138 284

187 234153 484128 77433 7509 510187 234138 284

187 234153 484128 77433 7509 510187 234138 284

 II جملة فرعية

2013

194

_ 2
وزارة التربية



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم أو التكلفة

المندوبيات الجهوية  للتربية: التربية 

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

195

_272 الباب:

بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية 0676121 61021 61018 610

تهيئة المدارس اإلبتدائية 0676247 52447 52436 534

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية 067639 5009 5009 100

تهيئة مدارس إعدادية 0676415 40012 60015 40012 60012 6003 380

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية 0676510 42010 42010 020

تهيئة معاهد ثانوية 0676613 75011 25013 75011 25011 2503 750

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 0676716 5309 90016 53015 0609 9002 380

تجهيزات تربوية 0676818 75018 75015 600

153 48433 750153 484128 77433 7509 510 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

المندوبيات الجهوية  للتربية: التربية 

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

196

_272 الباب:

بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية 0676121 61021 61018 610

تهيئة المدارس اإلبتدائية 0676247 52447 52436 534

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية 067639 5009 5009 100

تهيئة مدارس إعدادية 0676415 40012 60015 40012 60012 6003 380

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية 0676510 42010 42010 020

تهيئة معاهد ثانوية 0676613 75011 25013 75011 25011 2503 750

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 0676716 5309 90016 53015 0609 9002 380

تجهيزات تربوية 0676818 75018 75015 600

153 48433 750153 484128 77433 7509 510 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

المندوبيات الجهوية  للتربية: التربية 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

197

_272 الباب:

بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية 06761

1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتونس  00111540540490ج
2بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتونس  00211875875767ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بأريانة 025917 0251 003121ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بمنوبة 00414500500396ج

بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية ببن عروس 00513795795703ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بزغوان 00622780780670ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية ببنزرت 150983 1501 007231ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بنابل 00821750750616ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بباجة 00931875875745ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بجندوبة 01032800800688ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالكاف 01133725725587ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسليانة 01234885885744ج

بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالقصرين 467 6251 6251 013421ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسوسة 01451675675583ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالقيروان 01541860860702ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالمنستير 01652675675583ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالمهدية 01753950950837ج

1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بصفاقس  100954 1001 018611ج
2بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بصفاقس  01961990990873ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقفصة 02071810810687ج

بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسيد بوزيد 137 2951 2951 021431ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتوزر 02272290290258ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقابس 02381790790652ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقبلي 02473475475399ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بمدنين 010853 0101 025821ج
بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتطاوين 02683365365319ج

21 61021 61018 610 06761جملــة الفصـل
تهيئة المدارس اإلبتدائية 06762

1تهيئة المدارس اإلبتدائية بتونس  041 4411 4411 001111ج
2تهيئة المدارس اإلبتدائية بتونس  240 5401 5401 002111ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بأريانة 271 5711 5711 003121ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بمنوبة 021 2711 2711 004141ج

تهيئة المدارس اإلبتدائية ببن عروس 471 8711 8711 005131ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بزغوان 021 2711 2711 006221ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية ببنزرت 711 1111 1112 007232ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بنابل 311 6111 6111 008211ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بباجة 311 6111 6111 009311ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بجندوبة 391 7411 7411 010321ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بالكاف 121 3711 3711 011331ج



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

198 نظـام أمـد

06762

تهيئة المدارس اإلبتدائية بسليانة 311 6111 6111 012341ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بالقصرين 101 6512 6512 013422ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بسوسة 121 3711 3711 014511ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بالقيروان 741 1411 1412 015412ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بالمنستير 121 3711 3711 016521ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بالمهدية 171921 1711 017531ج

1تهيئة المدارس اإلبتدائية بصفاقس  361 7111 7111 018611ج
2تهيئة المدارس اإلبتدائية بصفاقس  361 7111 7111 019611ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بقفصة 311 6111 6111 020711ج

تهيئة المدارس اإلبتدائية بسيدي بوزيد 751 1511 1512 021432ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بتوزر 02272871871721ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بقابس 751 1511 1512 023812ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بقبلي 270 5701 5701 024731ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بمدنين 751 1511 1512 025822ج
تهيئة المدارس اإلبتدائية بتطاوين 02683871871721ج

 تعهد وصيانة المدارس اإلبتدائية  بمختلف المندوبيات ـ إعتمادات
غير موزعة

310 0002 0005 078005ج

47 52447 52436 534 06762جملــة الفصـل
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية 06763

1بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتونس  00111356356347ج
2بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتونس  00211312312303ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية  أريانة 00312327327320ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بمنوبة 00414398398364ج

بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية ببن عروس 00513272272263ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بزغوان 00622231231224ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية ببنزرت 00723734734700ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بنابل 00821297297283ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بباجة 00931488488450ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بجندوبة 01032520520511ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالكاف 01133414414376ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسليانة 01234482482444ج

بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالقصرين 01342278278269ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسوسة 01451333333313ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالقيروان 01541520520511ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالمنستير 01652237237225ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالمهدية 01753201201195ج

1بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بصفاقس  01861439439403ج
2بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بصفاقس  01961339339332ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقفصة 02071371371364ج

بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد 02143520520511ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتوزر 02272116116110ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقابس 02381435435428ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقبلي 02473299299295ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بمدنين 02582424424409ج
بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتطاوين 02683157157150ج

9 5009 5009 100 06763جملــة الفصـل



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

199 نظـام أمـد

تهيئة مدارس إعدادية 06764

صيانة المدارس اإلعدادية ـ إعتمادات غير موزعة 0027002 5852 1152 5852 115 2 115540
1تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بتونس  00111825675825675ج 675180
2تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بتونس  00211770630770630ج 630170
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بأريانة 00312825675825675ج 675180
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بمنوبة 00414275225275225ج 22560

تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية ببن عروس 00513330270330270ج 27070
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بزغوان 00622275225275225ج 22560
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية ببنزرت 00723440360440360ج 360100
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بنابل 00821440360440360ج 360100
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بباجة 00931385315385315ج 31585
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بجندوبة 01032440360440360ج 360100
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالكاف 01133440360440360ج 360100
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسليانة 01234440360440360ج 360100

تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالقصرين 01342770630770630ج 630170
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسوسة 01451440360440360ج 360100
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالقيروان 01541550450550450ج 450120
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالمنستير 01652440360440360ج 360100
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالمهدية 01753330270330270ج 27070

1تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس  01861550450550450ج 450120
2تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس  01961495405495405ج 405110
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقفصة 02071550450550450ج 450120

تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد 02143715585715585ج 585160
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بتوزر 02272275225275225ج 22560
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقابس 02381660540660540ج 540150
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقبلي 02473440360440360ج 360100
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بمدنين 02582330270330270ج 27070
تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بتطاوين 02683385315385315ج 31585

15 40012 60015 40012 60012 6003 380 06764جملــة الفصـل
بناء و توسيع المعاهد  الثانوية 06765

1بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتونس  00111602602579ج
2بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتونس  00211381381350ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بأريانة 00312231231224ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بمنوبة 00414507507470ج

بناء وتوسيع المعاهد الثانوية ببن عروس 00513241241216ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بزغوان 00622121121114ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بنزرت 00723660660631ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بنابل 00821373373367ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بباجة 00931418418409ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بجندوبة 01032574574541ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالكاف 01133568568533ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسليانة 01234432432399ج

بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالقصرين 01342392392383ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسوسة 01451519519513ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالقيروان 01541368368359ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالمنستير 01652491491484ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالمهدية 01753407407380ج

1بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بصفاقس  01861283283276ج



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

200 نظـام أمـد

06765

2بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بصفاقس  01961439439432ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقفصة 02071533533526ج

بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسيد بوزيد 02143482482473ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتوزر 02272201201194ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقابس 02381417417410ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقبلي 02473157157150ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بمدنين 02582452452443ج
بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتطاوين 02683171171164ج

10 42010 42010 020 06765جملــة الفصـل
تهيئة معاهد ثانوية 06766

صيانة المعاهد الثانوية ـ إعتمادات غير موزعة 0027002 2001 8002 2001 800 1 800600
1تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بتونس  00111550450550450ج 450150
2تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية  بتونس  00211440360440360ج 360120
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بأريانة 00312550450550450ج 450150
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بمنوبة 00414330270330270ج 27090

تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية  ببن عروس 00513440360440360ج 360120
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بزغوان 00622275225275225ج 22570
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية ببنزرت 00723440360440360ج 360120
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بنابل 00821440360440360ج 360120
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بباجة 00931495405495405ج 405130
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بجندوبة 01032550450550450ج 450150
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالكاف 01133330270330270ج 27090
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسليانة 01234440360440360ج 360120

تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالقصرين 01342660540660540ج 540180
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسوسة 01451440360440360ج 360120
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالقيروان 01541660540660540ج 540180
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالمنستير 01652440360440360ج 360120
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالمهدية 01753330270330270ج 27090

1تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بصفاقس  01861550450550450ج 450150
2تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بصفاقس  01961440360440360ج 360120
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقفصة 02071440360440360ج 360120

تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسيدى بوزيد 02143550450550450ج 450150
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بتوزر 02272220180220180ج 18060
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقابس 02381440360440360ج 360120
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقبلي 02473440360440360ج 360120
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بمدنين 02582440360440360ج 360120
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بتطاوين 02683220180220180ج 18070

13 75011 25013 75011 25011 2503 750 06766جملــة الفصـل
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 06767

تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم ـ إعتمادات غير موزعة 0329002 7502 2502 7502 250 2 400520
بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بتطاوين  00183640640640ج
بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم  بجندوبة 00232320320320ج
بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالكاف 00333610610610ج

بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالقصرين 00442395395395ج
بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بسيدي بوزيد 00543610610610ج

بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بتوزر 00672130130130ج



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

201 نظـام أمـد

06767

بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بقبلي 00773930930930ج
بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بمدنين 00882520520520ج
بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالمهدية 00953275275275ج

تهيئة وصيانة المبيتات بزغوان 01022440360440360ج 39090
تهيئة وصيانة المبيتات بباجة 01131495405495405ج 435100
تهيئة وصيانة المبيتات ببنزرت 01223715585715585ج 630140
تهيئة وصيانة المبيتات بجندوبة 01332605495605495ج 530120
تهيئة وصيانة المبيتات بسليانة 01434440360440360ج 39090
تهيئة وصيانة المبيتات بالكاف 01533825675825675ج 730160

تهيئة وصيانة المبيتات بالقصرين 01642550450550450ج 480110
تهيئة وصيانة المبيتات بسيدى بوزيد 01743550450550450ج 480110
تهيئة وصيانة المبيتات بالقيروان 045855 0458551 018411ج 920205
تهيئة وصيانة المبيتات بقفصة 01971385315385315ج 34080
تهيئة وصيانة المبيتات بتوزر 02072165135165135ج 14530
تهيئة وصيانة المبيتات بقبلي 02173440360440360ج 39090
تهيئة وصيانة المبيتات بمدنين 02282440360440360ج 39090
تهيئة وصيانة المبيتات بقابس 02381275225275225ج 24050

1تهيئة وصيانة المبيتات بصفاقس  02461550450550450ج 480110
2تهيئة وصيانة المبيتات بصفاقس  02561440360440360ج 39090
تهيئة وصيانة المبيتات بالمهدية 02653660540660540ج 580130
تهيئة وصيانة المبيتات بنابل 02721330270330270ج 29065

16 5309 90016 53015 0609 9002 380 06767جملــة الفصـل
تجهيزات تربوية 06768

1إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتونس  00111132132128ج
2إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتونس  00211125125121ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بأريانة 00312151151146ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بمنوبة 00414398398396ج

إقتناء تجهيزات تربوية عادية ببن عروس 00513535535529ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بزغوان 00622139139133ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية ببنزرت 00723270270262ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بنابل 00821178178172ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بباجة 00931246246240ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بجندوبة 01032390390384ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالكاف 01133761761756ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسليانة 01234479479474ج

إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالقصرين 01342393393383ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسوسة 01451197197193ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالقيروان 01541270270264ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالمنستير 01652192192188ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالمهدية 01753318318311ج

1إقتناء تجهيزات تربوية عادية بصفاقس  01861440440433ج
2إقتناء تجهيزات تربوية عادية بصفاقس  01961195195188ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقفصة 02071244244238ج

إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسيدي بوزيد 02143753753745ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتوزر 02272189189184ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقابس 02381539539533ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقبلي 02473547547542ج



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

202 نظـام أمـد

06768

إقتناء تجهيزات تربوية عادية بمدنين 02582535535528ج
إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتطاوين 02683134134129ج

دعم التجهيزات التربوية ـ إعتمادات غير موزعة 000 0007 00010 0290010ج
18 75018 75015 600 06768جملــة الفصـل

153 48433 750153 484128 77433 7509 510 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

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

201120122013 2010

المندوبيات الجهوية  للتربية: التربية 27 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

203

2_

500 4بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761 18 610 23 388 21 610 24 888 46 498

218 20تهيئة المدارس اإلبتدائية06762 36 534 38 747 27 000 47 524 43 275 31 700 122 499

150 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763 9 100 13 961 9 500 14 711 24 211

330 7تهيئة مدارس إعدادية06764 12 600 18 608 9 000 15 400 22 150 9 988 15 943 47 538

650بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765 10 020 12 566 10 420 12 816 23 236

695 7تهيئة معاهد ثانوية06766 11 250 19 260 10 146 6 13 750 24 430 10 165 14 954 48 351

090 9بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767 15 060 25 255 6 800 16 530 31 675 8 000 9 900 56 205

950 5تجهيزات تربوية06768 15 600 11 550 18 750 14 350 33 100
401 63840 79759 853188 295153 484652 946163 335128 77456 583 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

2

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

المندوبيات الجهوية  للتربية: التربية _27 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

204

بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761
254 254 254 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتونس 000111
194 194 194 2بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتونس  000211
280 280 280 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بأريانة000312
690 690 690 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية ببن عروس 000413
514 514 514 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بمنوبة 000514
384 384 384 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بنابل 000621
464 464 464 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بزغوان 000722
669 669 669 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية ببنزرت 000823
686 686 686 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بباجة 000931

1 309 1 309 1 309 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بجندوبة 001032
722 722 722 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالكاف 001133

1 011 1 011 1 011 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسليانة 001234
726 726 726 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالقيروان 001341

1 694 1 694 1 694 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالقصرين 001442
1 734 1 734 1 734 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسيدي بوزيد 001543
202 202 202 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسوسة 001651
238 238 238 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالمنستير 001752
594 594 594 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالمهدية 001853
548 548 548 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بصفاقس  001961
585 585 585 2بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بصفاقس  002061

1 218 1 218 1 218 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقفصة 002171
408 408 408 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتوزر 002272



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

205 نظـام أمـد

06761
498 498 498 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقبلي 002373
620 620 620 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقابس 002481
686 686 686 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بمدنين 002582
460 460 460 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتطاوين 002683

1 500 6 000 7 500 7 500 2012بناء أسيجة ـ برنامج  002700
50 490 540 540 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتونس 00111ج
108 767 875 875 2بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتونس 00211ج
108 917 1 025 1 025 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بأريانة00312ج
104 396 500 500 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بمنوبة00414ج
92 703 795 795 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية ببن عروس00513ج
110 670 780 780 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بزغوان00622ج
167 983 1 150 1 150 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية ببنزرت00723ج
134 616 750 750 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بنابل00821ج
130 745 875 875 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بباجة00931ج
112 688 800 800 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بجندوبة01032ج
138 587 725 725 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالكاف01133ج
141 744 885 885 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسليانة01234ج
158 1 467 1 625 1 625 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالقصرين01342ج
92 583 675 675 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسوسة01451ج
158 702 860 860 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالقيروان01541ج
92 583 675 675 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالمنستير01652ج
113 837 950 950 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالمهدية01753ج
146 954 1 100 1 100 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بصفاقس 01861ج
117 873 990 990 2بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بصفاقس 01961ج
123 687 810 810 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقفصة02071ج
158 1 137 1 295 1 295 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسيد بوزيد02143ج
32 258 290 290 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتوزر02272ج
138 652 790 790 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقابس02381ج
76 399 475 475 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقبلي02473ج
157 853 1 010 1 010 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بمدنين02582ج
46 319 365 365 بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتطاوين02683ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

206 نظـام أمـد

500 6104 38818 61023 88821 49824 0676146جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762
219 922 810 1 001 950 1 951 1صيانة المدارس اإلبتدائية بتونس 020011
200 1 051 935 1 090 1 096 2 186 2صيانة المدارس اإلبتدائية بتونس 020511
192 831 885 870 1 038 1 908 صيانة المدارس اإلبتدائية بأريانة021012
307 1 312 840 1 471 988 2 459 صيانة المدارس اإلبتدائية ببن عروس021513
221 944 885 1 010 1 040 2 050 صيانة المدارس اإلبتدائية بمنوبة022014
242 1 072 810 1 171 953 2 124 صيانة المدارس اإلبتدائية بنابل022521
119 836 1 005 781 1 179 1 960 صيانة المدارس اإلبتدائية بزغوان023022
192 1 033 990 1 052 1 163 2 215 صيانة المدارس اإلبتدائية ببنزرت023523
149 912 935 901 1 095 1 996 صيانة المدارس اإلبتدائية بباجة024031
215 1 142 965 1 191 1 131 2 322 صيانة المدارس اإلبتدائية بجندوبة024532
232 1 275 1 230 1 291 1 446 2 737 صيانة المدارس اإلبتدائية بالكاف025033
179 975 995 981 1 168 2 149 صيانة المدارس اإلبتدائية بسليانة025534
329 1 728 2 320 1 652 2 725 4 377 صيانة المدارس اإلبتدائية بالقيروان026041
320 1 747 1 510 1 802 1 775 3 577 صيانة المدارس اإلبتدائية بالقصرين026542
352 1 868 1 560 1 952 1 828 3 780 صيانة المدارس اإلبتدائية بسيدي بوزيد027043
189 812 850 851 1 000 1 851 صيانة المدارس اإلبتدائية بسوسة027551
167 832 1 050 821 1 228 2 049 صيانة المدارس اإلبتدائية  بالمنستير028052
156 765 760 791 890 1 681 صيانة المدارس اإلبتدائية بالمهدية028553
192 995 665 1 071 781 1 852 1صيانة المدارس اإلبتدائية بصفاقس 029061
108 584 695 570 817 1 387 2صيانة المدارس اإلبتدائية بصفاقس 029561
263 1 234 1 130 1 300 1 327 2 627 صيانة المدارس اإلبتدائية  بقفصة030071
96 561 660 541 776 1 317 صيانة المدارس اإلبتدائية بتوزر030572
187 979 1 065 981 1 250 2 231 صيانة المدارس اإلبتدائية بقبلي031073
182 1 045 1 280 1 001 1 506 2 507 صيانة المدارس اإلبتدائية  بقابس031581
267 1 414 1 320 1 451 1 550 3 001 صيانة المدارس اإلبتدائية بمدنين032082
153 678 850 681 1 000 1 681 صيانة المدارس اإلبتدائية بتطاوين032583

3 800 11 200 15 000 15 000 صيانة المدارس اإلبتدائية ـإعتمادات غير موزعة032600
400 1 041 1 441 1 441 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بتونس 00111ج
300 1 240 1 540 1 540 2تهيئة المدارس اإلبتدائية بتونس 00211ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

207 نظـام أمـد

06762
300 1 271 1 571 1 571 تهيئة المدارس اإلبتدائية بأريانة00312ج
250 1 021 1 271 1 271 تهيئة المدارس اإلبتدائية بمنوبة00414ج
400 1 471 1 871 1 871 تهيئة المدارس اإلبتدائية ببن عروس00513ج
250 1 021 1 271 1 271 تهيئة المدارس اإلبتدائية بزغوان00622ج
400 1 711 2 111 2 111 تهيئة المدارس اإلبتدائية ببنزرت00723ج
300 1 311 1 611 1 611 تهيئة المدارس اإلبتدائية بنابل00821ج
300 1 311 1 611 1 611 تهيئة المدارس اإلبتدائية بباجة00931ج
350 1 391 1 741 1 741 تهيئة المدارس اإلبتدائية بجندوبة01032ج
250 1 121 1 371 1 371 تهيئة المدارس اإلبتدائية بالكاف01133ج
300 1 311 1 611 1 611 تهيئة المدارس اإلبتدائية بسليانة01234ج
550 2 101 2 651 2 651 تهيئة المدارس اإلبتدائية بالقصرين01342ج
250 1 121 1 371 1 371 تهيئة المدارس اإلبتدائية بسوسة01451ج
400 1 741 2 141 2 141 تهيئة المدارس اإلبتدائية بالقيروان01541ج
250 1 121 1 371 1 371 تهيئة المدارس اإلبتدائية بالمنستير01652ج
250 921 1 171 1 171 تهيئة المدارس اإلبتدائية بالمهدية01753ج
350 1 361 1 711 1 711 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بصفاقس 01861ج
350 1 361 1 711 1 711 2تهيئة المدارس اإلبتدائية بصفاقس 01961ج
300 1 311 1 611 1 611 تهيئة المدارس اإلبتدائية بقفصة02071ج
400 1 751 2 151 2 151 تهيئة المدارس اإلبتدائية بسيدي بوزيد02143ج
150 721 871 871 تهيئة المدارس اإلبتدائية بتوزر02272ج
400 1 751 2 151 2 151 تهيئة المدارس اإلبتدائية بقابس02381ج
300 1 270 1 570 1 570 تهيئة المدارس اإلبتدائية بقبلي02473ج
400 1 751 2 151 2 151 تهيئة المدارس اإلبتدائية بمدنين02582ج
150 721 871 871 تهيئة المدارس اإلبتدائية بتطاوين02683ج

2 690 2 310 5 000 5 000  تعهد وصيانة المدارس اإلبتدائية  بمختلف المندوبيات ـ إعتمادات غير07800ج
موزعة

218 53420 74736 00038 52427 27547 70043 49931 06762122جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763
10 270 280 280 1بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتونس 000111
10 205 215 215 2بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتونس   000211



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة
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ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

208 نظـام أمـد

06763
10 205 215 215 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بأريانة  000312
10 579 589 589 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية ببن عروس  000413
10 304 314 314 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بمنوبة  000514
10 291 301 301 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بنابل  000621
10 345 355 355 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بزغوان  000722
10 496 506 506 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية ببنزرت  000823
10 653 663 663 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بباجة  000931
10 689 699 699 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بجندوبة  001032
10 593 603 603 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالكاف  001133
10 600 610 610 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسليانة  001234
10 425 435 435 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالقيروان  001341
10 856 866 866 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالقصرين  001442
10 856 866 866 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد  001543
10 199 209 209 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسوسة  001651
10 169 179 179 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالمنستير  001752
10 593 603 603 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالمهدية  001853
10 376 386 386 1بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بصفاقس   001961
10 323 333 333 2بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بصفاقس   002061
10 764 774 774 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقفصة  002171

342 342 342 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتوزر  002272
10 491 501 501 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقبلي  002373
10 492 502 502 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقابس  002481
10 454 464 464 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بمدنين  002582
10 391 401 401 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتطاوين  002683
500 2 000 2 500 2 500 2012بناء أسيجة ـ برنامج  002700
9 347 356 356 1بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتونس 00111ج
9 303 312 312 2بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتونس 00211ج
7 320 327 327 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية  أريانة00312ج
34 364 398 398 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بمنوبة00414ج
9 263 272 272 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية ببن عروس00513ج
7 224 231 231 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بزغوان00622ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة
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20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
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ما بعدتقديراتم.ق
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البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

209 نظـام أمـد

06763
34 700 734 734 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية ببنزرت00723ج
14 283 297 297 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بنابل00821ج
38 450 488 488 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بباجة00931ج
9 511 520 520 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بجندوبة01032ج
38 376 414 414 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالكاف01133ج
38 444 482 482 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسليانة01234ج
9 269 278 278 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالقصرين01342ج
20 313 333 333 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسوسة01451ج
9 511 520 520 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالقيروان01541ج
12 225 237 237 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالمنستير01652ج
6 195 201 201 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالمهدية01753ج
36 403 439 439 1بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بصفاقس 01861ج
7 332 339 339 2بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بصفاقس 01961ج
7 364 371 371 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقفصة02071ج
9 511 520 520 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد02143ج
6 110 116 116 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتوزر02272ج
7 428 435 435 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقابس02381ج
4 295 299 299 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقبلي02473ج
15 409 424 424 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بمدنين02582ج
7 150 157 157 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتطاوين02683ج

150 1001 9619 50013 7119 21114 0676324جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764
1 470 2 115 4 000 2 585 5 000 2 115 7 585 صيانة المدارس اإلعدادية ـ إعتمادات غير موزعة002700
474 1 246 355 1 680 395 235 2 075 1صيانة المدارس اإلعدادية بتونس 020111
138 604 360 700 402 198 1 102 2صيانة المدارس اإلعدادية بتونس 020611
138 591 260 700 289 168 989 صيانة المدارس اإلعدادية بأريانة021112
109 466 250 550 275 149 825 صيانة المدارس اإلعدادية ببن عروس021613
60 276 230 310 256 131 566 صيانة المدارس اإلعدادية بمنوبة022114
109 468 230 550 257 131 807 صيانة المدارس اإلعدادية بنابل022621
99 427 225 500 251 149 751 صيانة المدارس اإلعدادية بزغوان023122



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
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210 نظـام أمـد

06764
89 389 235 450 263 149 713 صيانة المدارس اإلعدادية ببنزرت023623
77 349 330 390 366 149 756 صيانة المدارس اإلعدادية بباجة024131
129 557 335 650 371 149 1 021 صيانة المدارس اإلعدادية بجندوبة024632
148 634 285 750 317 168 1 067 صيانة المدارس اإلعدادية بالكاف025133
89 396 330 450 365 149 815 صيانة المدارس اإلعدادية بسليانة025634
168 772 750 850 840 1 690 صيانة المدارس اإلعدادية بالقيروان026141
246 1 081 700 1 250 777 373 2 027 صيانة المدارس اإلعدادية بالقصرين026642
217 958 675 1 100 750 373 1 850 صيانة المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد027143
143 604 255 720 282 168 1 002 صيانة المدارس اإلعدادية بسوسة027651
69 305 250 350 274 131 624 صيانة المدارس اإلعدادية بالمنستير028152
99 420 200 500 219 131 719 صيانة المدارس اإلعدادية بالمهدية028653
158 666 230 800 254 121 1 054 1صيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 029161
99 420 185 500 204 121 704 2صيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 029661
158 692 450 800 500 1 300 صيانة المدارس اإلعدادية بقفصة030171
89 396 305 450 340 790 صيانة المدارس اإلعدادية بتوزر030672
128 562 375 650 415 1 065 صيانة المدارس اإلعدادية بقبلي031173
109 486 430 550 475 1 025 صيانة المدارس اإلعدادية بقابس031681
79 361 360 400 400 800 صيانة المدارس اإلعدادية بمدنين032182
109 482 410 550 451 1 001 صيانة المدارس اإلعدادية بتطاوين032683
150 675 825 675 825 1تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بتونس 00111ج
140 630 770 630 770 2تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بتونس 00211ج
150 675 825 675 825 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بأريانة00312ج
50 225 275 225 275 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بمنوبة00414ج
60 270 330 270 330 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية ببن عروس00513ج
50 225 275 225 275 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بزغوان00622ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية ببنزرت00723ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بنابل00821ج
70 315 385 315 385 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بباجة00931ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بجندوبة01032ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالكاف01133ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسليانة01234ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة
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211 نظـام أمـد

06764
140 630 770 630 770 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالقصرين01342ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسوسة01451ج
100 450 550 450 550 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالقيروان01541ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالمنستير01652ج
60 270 330 270 330 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالمهدية01753ج
100 450 550 450 550 1تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 01861ج
90 405 495 405 495 2تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 01961ج
100 450 550 450 550 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقفصة02071ج
130 585 715 585 715 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد02143ج
50 225 275 225 275 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بتوزر02272ج
120 540 660 540 660 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقابس02381ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقبلي02473ج
60 270 330 270 330 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بمدنين02582ج
70 315 385 315 385 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بتطاوين02683ج

330 6007 60812 00018 4009 15015 98822 9439 53815 0676447جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765
10 236 246 246 1بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتونس   000111
10 272 282 282 2بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتونس   000211
10 525 535 535 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بأريانة  000312
10 440 450 450 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية ببن عروس  000413
10 279 289 289 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بنابل  000521
10 229 239 239 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بمنوبة  000614

380 380 380 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بزغوان  000722
10 637 647 647 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية ببنزرت  000823
10 498 508 508 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بباجة  000931
10 775 785 785 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بجندوبة  001032
10 599 609 609 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالكاف  001133
10 514 524 524 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسليانة  001234
10 336 346 346 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالقيروان  001341
10 931 941 941 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالقصرين  001442



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة
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212 نظـام أمـد

06765
10 895 905 905 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسيدي بوزيد  001543
10 327 337 337 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسوسة  001651
10 387 397 397 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالمنستير  001752
10 344 354 354 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالمهدية  001853
10 389 399 399 1بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بصفاقس   001961
10 375 385 385 2بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بصفاقس   002061
10 742 752 752 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقفصة  002171
10 371 381 381 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتوزر  002272
10 491 501 501 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقبلي  002373
10 513 523 523 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقابس  002481
10 585 595 595 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بمدنين  002582
10 496 506 506 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتطاوين  002683
23 579 602 602 1بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتونس 00111ج
31 350 381 381 2بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتونس 00211ج
7 224 231 231 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بأريانة00312ج
37 470 507 507 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بمنوبة00414ج
25 216 241 241 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية ببن عروس00513ج
7 114 121 121 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بزغوان00622ج
29 631 660 660 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بنزرت00723ج
6 367 373 373 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بنابل00821ج
9 409 418 418 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بباجة00931ج
33 541 574 574 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بجندوبة01032ج
35 533 568 568 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالكاف01133ج
33 399 432 432 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسليانة01234ج
9 383 392 392 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالقصرين01342ج
6 513 519 519 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسوسة01451ج
9 359 368 368 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالقيروان01541ج
7 484 491 491 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالمنستير01652ج
27 380 407 407 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالمهدية01753ج
7 276 283 283 1بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بصفاقس 01861ج
7 432 439 439 2بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بصفاقس 01961ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
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المسندة في
20112012
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213 نظـام أمـد

06765
7 526 533 533 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقفصة02071ج
9 473 482 482 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسيد بوزيد02143ج
7 194 201 201 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتوزر02272ج
7 410 417 417 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقابس02381ج
7 150 157 157 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقبلي02473ج
9 443 452 452 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بمدنين02582ج
7 164 171 171 بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتطاوين02683ج

020650 56610 42012 81610 23612 0676523جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766
900 1 800 3 500 2 200 4 000 1 800 6 200 صيانة المعاهد الثانوية ـ إعتمادات غير موزعة002700
187 613 420 800 420 224 1 220 1صيانة المعاهد  بتونس 020211
172 534 345 6 700 345 205 1 051 2صيانة المعاهد  بتونس 020711
240 760 628 1 000 628 336 1 628 صيانة المعاهد بأريانة021212
93 307 167 400 167 93 567 صيانة المعاهد ببنعروس021713
178 642 176 820 176 93 996 صيانة المعاهد بمنوبة022214
214 736 367 950 367 205 1 317 صيانة المعاهد بنابل022721
118 382 206 500 206 93 706 صيانة المعاهد بزغوان023222
125 425 339 550 339 93 889 صيانة المعاهد ببنزرت023723
185 655 251 840 251 1 091 صيانة المعاهد بباجة024231
202 698 463 900 463 186 1 363 صيانة المعاهد بجندوبة024732
158 542 409 700 409 149 1 109 صيانة المعاهد بالكاف025233
210 740 382 950 382 168 1 332 صيانة المعاهد بسليانة025734
231 769 670 1 000 670 1 670 صيانة المعاهد بالقيروان026241
255 845 628 1 100 628 298 1 728 صيانة المعاهد بالقصرين026742
304 996 548 1 300 548 298 1 848 صيانة المعاهد بسيدي بوزيد027243
125 425 207 550 207 93 757 صيانة المعاهد بسوسة027751
148 502 227 650 227 86 877 صيانة المعاهد بالمنستير028252
116 414 194 530 194 86 724 صيانة المعاهد بالمهدية028753
187 614 250 800 251 149 1 051 1صيانة المعاهد بصفاقس 029261
139 462 300 600 301 149 901 2صيانة المعاهد بصفاقس 029761



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة
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214 نظـام أمـد

06766
266 938 330 1 200 334 186 1 534 صيانة المعاهد بقفصة030271
92 311 225 400 228 628 صيانة المعاهد بتوزر030772
207 647 996 850 1 000 1 850 صيانة المعاهد بقبلي031273
202 651 540 850 543 242 1 393 صيانة المعاهد بقابس031781
179 571 558 750 558 272 1 308 صيانة المعاهد بمدنين032282
162 581 320 740 323 1 063 صيانة المعاهد بتطاوين032783
100 450 550 450 550 1تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بتونس 00111ج
80 360 440 360 440 2تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية  بتونس 00211ج
100 450 550 450 550 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بأريانة00312ج
60 270 330 270 330 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بمنوبة00414ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية  ببن عروس00513ج
50 225 275 225 275 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بزغوان00622ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية ببنزرت00723ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بنابل00821ج
90 405 495 405 495 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بباجة00931ج
100 450 550 450 550 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بجندوبة01032ج
60 270 330 270 330 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالكاف01133ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسليانة01234ج
120 540 660 540 660 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالقصرين01342ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسوسة01451ج
120 540 660 540 660 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالقيروان01541ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالمنستير01652ج
60 270 330 270 330 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالمهدية01753ج
100 450 550 450 550 1تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بصفاقس 01861ج
80 360 440 360 440 2تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بصفاقس 01961ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقفصة02071ج
100 450 550 450 550 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسيدى بوزيد02143ج
40 180 220 180 220 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بتوزر02272ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقابس02381ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقبلي02473ج
80 360 440 360 440 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بمدنين02582ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
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06766
40 180 220 180 220 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بتطاوين02683ج

695 2507 26011 14619 750610 43013 16524 95410 35114 0676648جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
145 145 145 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم ببن عروس000413
305 305 305 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بنابل000621

225 905 1 130 1 130 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بزغوان000722
430 430 430 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بباجة000931
890 890 890 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بجندوبة001032
585 585 585 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالكاف001133
305 305 305 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بسليانة  001234
465 465 465 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالقيروان  001341

1 050 1 050 1 050 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالقصرين  001442
225 1 650 1 875 1 875 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بسيدي بوزيد001543

145 145 145 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالمنستير 001752
225 1 050 1 275 1 275 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالمهدية001853

305 305 305 1بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بصفاقس   001961
305 305 305 2بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم  بصفاقس   002061
465 465 465 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بقفصة  002171

225 600 825 825 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بتوزر002272
145 145 145 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بقبلي  002373
305 305 305 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم  بقابس  002481
430 430 430 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بمدنين  002582
145 145 145 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بتطاوين  002683
111 625 736 736 1صيانة المبيتات و المطاعم بتونس 020311

15 95 110 110 صيانة المبيتات و المطاعم ببن عروس021813
215 685 900 900 تهيئة و صيانة المبيتات والمطاعم بنابل022721

45 255 300 300 صيانة المبيتات و المطاعم بنابل022821
202 648 850 850 تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بزغوان023222

60 340 400 400 صيانة المبيتات و المطاعم  بزغوان023322
330 1 085 385 1 350 450 1 800 صيانة المبيتات و المطاعم ببنزرت023823
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06767
95 350 255 400 300 700 صيانة المبيتات و المطاعم بباجة024331
235 830 385 1 000 450 1 450 صيانة المبيتات و المطاعم بجندوبة024832
304 946 1 250 1 250 تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بالكاف025233

65 385 450 450 صيانة المبيتات و المطاعم بالكاف025333
152 498 650 650 تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بسليانة025734

65 385 450 450 صيانة المبيتات و المطاعم بسليانة025834
252 798 1 050 1 050 تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بالقيروان026241

115 635 750 750 صيانة المبيتات و المطاعم بالقيروان026341
410 1 290 1 700 1 700 تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بالقصرين 026742

115 635 750 750 صيانة المبيتات و المطاعم بالقصرين026842
297 953 1 250 1 250 تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بسيدي بوزيد 027243

105 595 700 700 صيانة المبيتات و المطاعم بسيدي بوزيد027343
15 85 100 100 صيانة المبيتات و المطاعم بسوسة027851
155 495 650 650 تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بالمهدية 028853
190 610 800 800 1تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بصفاقس  029261

60 320 380 380 1صيانة المبيتات و المطاعم بصفاقس 029361
190 610 800 800 2تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بصفاقس  029761

59 320 379 379 2صيانة المبيتات و المطاعم بصفاقس 029861
227 723 950 950 تهية وصيانة المبيتات والمطاعم بقفصة 030271

75 425 500 500 صيانة المبيتات و المطاعم بقفصة030371
37 113 150 150 تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بتوزر 030872
157 413 100 550 120 670 صيانة المبيتات و المطاعم بقبلي031373
115 385 500 500 تهية وصيانة المبيتات والمطاعم بقابس 031781

60 340 400 400 صيانة المبيتات و المطاعم بقابس031881
102 263 85 350 100 450 صيانة المبيتات و المطاعم بمدنين032382
25 150 175 175 صيانة المبيتات و المطاعم بتطاوين032883

3 350 2 400 2 000 2 750 5 000 2 250 7 750 تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم ـ إعتمادات غير موزعة032900
640 640 640 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بتطاوين 00183ج
320 320 320 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم  بجندوبة00232ج
610 610 610 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالكاف00333ج
395 395 395 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالقصرين00442ج
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06767
610 610 610 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بسيدي بوزيد00543ج
130 130 130 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بتوزر00672ج
930 930 930 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بقبلي00773ج
520 520 520 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بمدنين00882ج
275 275 275 بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالمهدية00953ج

50 390 440 360 440 تهيئة وصيانة المبيتات بزغوان01022ج
60 435 495 405 495 تهيئة وصيانة المبيتات بباجة01131ج
85 630 715 585 715 تهيئة وصيانة المبيتات ببنزرت01223ج
75 530 605 495 605 تهيئة وصيانة المبيتات بجندوبة01332ج
50 390 440 360 440 تهيئة وصيانة المبيتات بسليانة01434ج
95 730 825 675 825 تهيئة وصيانة المبيتات بالكاف01533ج
70 480 550 450 550 تهيئة وصيانة المبيتات بالقصرين01642ج
70 480 550 450 550 تهيئة وصيانة المبيتات بسيدى بوزيد01743ج
125 920 1 045 855 1 045 تهيئة وصيانة المبيتات بالقيروان01841ج
45 340 385 315 385 تهيئة وصيانة المبيتات بقفصة01971ج
20 145 165 135 165 تهيئة وصيانة المبيتات بتوزر02072ج
50 390 440 360 440 تهيئة وصيانة المبيتات بقبلي02173ج
50 390 440 360 440 تهيئة وصيانة المبيتات بمدنين02282ج
35 240 275 225 275 تهيئة وصيانة المبيتات بقابس02381ج
70 480 550 450 550 1تهيئة وصيانة المبيتات بصفاقس 02461ج
50 390 440 360 440 2تهيئة وصيانة المبيتات بصفاقس 02561ج
80 580 660 540 660 تهيئة وصيانة المبيتات بالمهدية02653ج
40 290 330 270 330 تهيئة وصيانة المبيتات بنابل02721ج

090 0609 25515 80025 5306 67516 00031 9008 2059 0676756جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768
6 103 109 109 1إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتونس  000111
3 47 50 50 2إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتونس   000211
4 62 66 66 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بأريانة  000312
5 79 84 84 إقتناء تجهيزات تربوية عادية ببن عروس  000413
4 65 69 69 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بمنوبة  000514
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06768
11 175 186 186 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بنابل  000621
11 186 197 197 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بزغوان  000722
6 94 100 100 إقتناء تجهيزات تربوية عادية ببنزرت 000823
10 150 160 160 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بباجة  000931
45 728 773 773 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بجندوبة  001032
13 213 226 226 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالكاف  001133
13 224 237 237 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسليانة  001234
16 261 277 277 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالقيروان  001341
21 352 373 373 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالقصرين  001442
41 660 701 701 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسيدي بوزيد  001543
8 113 121 121 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسوسة  001651
15 226 241 241 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالمنستير  001752
19 283 302 302 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالمهدية  001853
11 191 202 202 1إقتناء تجهيزات تربوية عادية بصفاقس   001961
28 426 454 454 2إقتناء تجهيزات تربوية عادية بصفاقس   002061
20 325 345 345 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقفصة  002171
4 68 72 72 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتوزر  002272
5 84 89 89 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقبلي  002373
15 251 266 266 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقابس  002481
9 164 173 173 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بمدنين  002582
7 120 127 127 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتطاوين 002683

2 450 5 900 8 350 8 350 إقتناء تجهيزات  تربوية عادية ـ إعتمادات غير موزعة002700
4 128 132 132 1إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتونس 00111ج
4 121 125 125 2إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتونس 00211ج
5 146 151 151 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بأريانة00312ج
2 396 398 398 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بمنوبة00414ج
6 529 535 535 إقتناء تجهيزات تربوية عادية ببن عروس00513ج
6 133 139 139 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بزغوان00622ج
8 262 270 270 إقتناء تجهيزات تربوية عادية ببنزرت00723ج
6 172 178 178 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بنابل00821ج
6 240 246 246 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بباجة00931ج
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المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
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06768
6 384 390 390 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بجندوبة01032ج
5 756 761 761 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالكاف01133ج
5 474 479 479 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسليانة01234ج
10 383 393 393 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالقصرين01342ج
4 193 197 197 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسوسة01451ج
6 264 270 270 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالقيروان01541ج
4 188 192 192 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالمنستير01652ج
7 311 318 318 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالمهدية01753ج
7 433 440 440 1إقتناء تجهيزات تربوية عادية بصفاقس 01861ج
7 188 195 195 2إقتناء تجهيزات تربوية عادية بصفاقس 01961ج
6 238 244 244 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقفصة02071ج
8 745 753 753 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسيدي بوزيد02143ج
5 184 189 189 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتوزر02272ج
6 533 539 539 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقابس02381ج
5 542 547 547 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقبلي02473ج
7 528 535 535 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بمدنين02582ج
5 129 134 134 إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتطاوين02683ج

3 000 7 000 10 000 10 000 دعم التجهيزات التربوية ـ إعتمادات غير موزعة02900ج
950 6005 55015 75011 35018 10014 0676833جملــة الفصـل

401 63840 79759 853188 295153 484652 946163 335128 77456 583 الجملة  العامة
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_272 الباب:

10 189 3 380 2 336 38 12 600 3 343 15 943 تهيئة مدارس إعدادية 09764
8 412 3 750 2 704 88 11 250 3 704 14 954 تهيئة معاهد ثانوية 09766
7 520 2 380 9 900 9 900 بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

40 7977 04733 7501265 0409 51026 121 الجملة  العامة
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_272 الباب:

تهيئة مدارس إعدادية 09764

1 575 540 2 115 2 115 صيانة المدارس اإلعدادية ـ إعتمادات غير موزعة002700
32 165 38 235 235 1صيانة المدارس اإلعدادية بتونس 020111
59 139 198 198 2صيانة المدارس اإلعدادية بتونس 020611
50 118 168 168 صيانة المدارس اإلعدادية بأريانة021112
49 100 149 149 صيانة المدارس اإلعدادية ببن عروس021613
41 90 131 131 صيانة المدارس اإلعدادية بمنوبة022114
39 92 131 131 صيانة المدارس اإلعدادية بنابل022621
45 104 149 149 صيانة المدارس اإلعدادية بزغوان023122
45 104 149 149 صيانة المدارس اإلعدادية ببنزرت023623
45 104 149 149 صيانة المدارس اإلعدادية بباجة024131
45 104 149 149 صيانة المدارس اإلعدادية بجندوبة024632
50 118 168 168 صيانة المدارس اإلعدادية بالكاف025133
45 104 149 149 صيانة المدارس اإلعدادية بسليانة025634
112 261 373 373 صيانة المدارس اإلعدادية بالقصرين026642
112 261 373 373 صيانة المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد027143
50 118 168 168 صيانة المدارس اإلعدادية بسوسة027651
39 92 131 131 صيانة المدارس اإلعدادية بالمنستير028152
39 92 131 131 صيانة المدارس اإلعدادية بالمهدية028653
36 85 121 121 1صيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 029161
36 85 121 121 2صيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 029661
495 180 675 675 1تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بتونس 00111ج
460 170 630 630 2تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بتونس 00211ج
495 180 675 675 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بأريانة00312ج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
222 نظـام أمـد

09764

165 60 225 225 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بمنوبة00414ج
200 70 270 270 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية ببن عروس00513ج
165 60 225 225 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بزغوان00622ج
260 100 360 360 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية ببنزرت00723ج
260 100 360 360 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بنابل00821ج
230 85 315 315 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بباجة00931ج
260 100 360 360 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بجندوبة01032ج
260 100 360 360 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالكاف01133ج
260 100 360 360 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسليانة01234ج
460 170 630 630 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالقصرين01342ج
260 100 360 360 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسوسة01451ج
330 120 450 450 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالقيروان01541ج
260 100 360 360 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالمنستير01652ج
200 70 270 270 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالمهدية01753ج
330 120 450 450 1تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 01861ج
295 110 405 405 2تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 01961ج
330 120 450 450 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقفصة02071ج
425 160 585 585 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد02143ج
165 60 225 225 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بتوزر02272ج
390 150 540 540 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقابس02381ج
260 100 360 360 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقبلي02473ج
200 70 270 270 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بمدنين02582ج
230 85 315 315 تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بتطاوين02683ج

189 38010 3363 600382 34312 9433 15جملــة الفصـل 09764
تهيئة معاهد ثانوية 09766

1 200 600 1 800 1 800 صيانة المعاهد الثانوية ـ إعتمادات غير موزعة002700
136 88 224 224 1صيانة المعاهد  بتونس 020211

32 173 205 205 2صيانة المعاهد  بتونس 020711
94 242 336 336 صيانة المعاهد بأريانة021212
26 67 93 93 صيانة المعاهد ببنعروس021713
26 67 93 93 صيانة المعاهد بمنوبة022214



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
223 نظـام أمـد

09766

57 148 205 205 صيانة المعاهد بنابل022721
26 67 93 93 صيانة المعاهد بزغوان023222
26 67 93 93 صيانة المعاهد ببنزرت023723
52 134 186 186 صيانة المعاهد بجندوبة024732
42 107 149 149 صيانة المعاهد بالكاف025233
47 121 168 168 صيانة المعاهد بسليانة025734
84 214 298 298 صيانة المعاهد بالقصرين026742
84 214 298 298 صيانة المعاهد بسيدي بوزيد027243
26 67 93 93 صيانة المعاهد بسوسة027751
20 66 86 86 صيانة المعاهد بالمنستير028252
20 66 86 86 صيانة المعاهد بالمهدية028753
27 122 149 149 1صيانة المعاهد بصفاقس 029261
27 122 149 149 2صيانة المعاهد بصفاقس 029761
52 134 186 186 صيانة المعاهد بقفصة030271
68 174 242 242 صيانة المعاهد بقابس031781
76 196 272 272 صيانة المعاهد بمدنين032282
300 150 450 450 1تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بتونس 00111ج
240 120 360 360 2تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية  بتونس 00211ج
300 150 450 450 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بأريانة00312ج
180 90 270 270 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بمنوبة00414ج
240 120 360 360 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية  ببن عروس00513ج
155 70 225 225 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بزغوان00622ج
240 120 360 360 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية ببنزرت00723ج
240 120 360 360 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بنابل00821ج
275 130 405 405 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بباجة00931ج
300 150 450 450 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بجندوبة01032ج
180 90 270 270 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالكاف01133ج
240 120 360 360 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسليانة01234ج
360 180 540 540 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالقصرين01342ج
240 120 360 360 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسوسة01451ج
360 180 540 540 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالقيروان01541ج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
224 نظـام أمـد

09766

240 120 360 360 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالمنستير01652ج
180 90 270 270 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالمهدية01753ج
300 150 450 450 1تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بصفاقس 01861ج
240 120 360 360 2تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بصفاقس 01961ج
240 120 360 360 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقفصة02071ج
300 150 450 450 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسيدى بوزيد02143ج
120 60 180 180 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بتوزر02272ج
240 120 360 360 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقابس02381ج
240 120 360 360 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقبلي02473ج
240 120 360 360 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بمدنين02582ج
110 70 180 180 تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بتطاوين02683ج

412 7508 7043 250882 70411 9543 14جملــة الفصـل 09766
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

1 730 520 2 250 2 250 تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم ـ إعتمادات غير موزعة032900
270 90 360 360 تهيئة وصيانة المبيتات بزغوان01022ج
305 100 405 405 تهيئة وصيانة المبيتات بباجة01131ج
445 140 585 585 تهيئة وصيانة المبيتات ببنزرت01223ج
375 120 495 495 تهيئة وصيانة المبيتات بجندوبة01332ج
270 90 360 360 تهيئة وصيانة المبيتات بسليانة01434ج
515 160 675 675 تهيئة وصيانة المبيتات بالكاف01533ج
340 110 450 450 تهيئة وصيانة المبيتات بالقصرين01642ج
340 110 450 450 تهيئة وصيانة المبيتات بسيدى بوزيد01743ج
650 205 855 855 تهيئة وصيانة المبيتات بالقيروان01841ج
235 80 315 315 تهيئة وصيانة المبيتات بقفصة01971ج
105 30 135 135 تهيئة وصيانة المبيتات بتوزر02072ج
270 90 360 360 تهيئة وصيانة المبيتات بقبلي02173ج
270 90 360 360 تهيئة وصيانة المبيتات بمدنين02282ج
175 50 225 225 تهيئة وصيانة المبيتات بقابس02381ج
340 110 450 450 1تهيئة وصيانة المبيتات بصفاقس 02461ج
270 90 360 360 2تهيئة وصيانة المبيتات بصفاقس 02561ج
410 130 540 540 تهيئة وصيانة المبيتات بالمهدية02653ج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
225 نظـام أمـد

09767

205 65 270 270 تهيئة وصيانة المبيتات بنابل02721ج
520 3807 9002 9009 9جملــة الفصـل 09767

40 7977 04733 7501265 0409 51026 121 الجملة  العامة
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ملحق عدد 1 

بیان المشاریع
المالحظاتالمحتوى الماديوالبرامج والفصول  

نسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادي

06601 : إقتناء اراضي
%80%50  - إقتناء  أراض  لبنـــاء  المؤسســات التربویة - إقتنــــاء اراض وعمـــارات برنامــج 2012
%80%50    - إقتناء اراض من الوكالة العقاریــة للسكـــــن

   برنامج 2012

06763 و 09763 : بناء وتوسیع المدارس
 اإلعدادیة

%100%90%80ـ المدرسة اإلعدادیة بالحمامات - بناء مدارس إعدادیة بتمویل مشتــرك مــع البنك
  اإلفریقي للتنمیة  برنامـــــج  2005

%100%90%80 - المدرسة اإلعدادیة بالعروسة سلیانة - بناء مدارس إعدادیة بتمویل مشتــرك مــع البنك
  اإلفریقي للتنمیة  برنامـــــج  2006

%100%90%80 - المدرسة اإلعدادیة بالباطن القیروان - بناء   مدارس إعدادیةـ نواة 2007 
%80%90%80 -  المدرسة اإلعدادیة  بنابل - بناء   مدارس إعدادیةـ  برنامج  2008 

%90%80%70 -  المدرسة اإلعدادیة بالعقبة تونسـ بناء القسط األول من مدارس إعدادیة ـ برنامج 2009
%80%70%60 -  المدرسة اإلعدادیة بتونس بناء نواتات لمدارس إعدادیة برنامج 2009
%80%60%40ـ المدرسة اإلعدادیة النموذجیة ببن عروس 2010ـ بناء  مدارس إعدادیة نموذجیة  برنامج 2010

%80%60%40ـ المدرسة اإلعدادیة بسلقطة قصور الساف المھدیة ـ بناء 2 مدرستین إعدادیتین ـ  برنامج 2010
%50%30%20ـ بناء المدرسة اإلعدادیة بالعال القیروان 

%60%40%20ـ بناء مدارس إعدادیة بكل من العلیم السند قفصة و المھدیة  ـ بناء 4 مدارس إعدادیة  برنامج 2011
وبني مھیرة تطاوین وتونین مارث

%80%50%20ـ بناء نواتي مدرسة إعدادیة بكل من الخرشف والحنیا بسیدي بوزیدـ بناء نواتي مدرسة إعدادیة برنامج 2011

%50%20ـ بناء مدارسة اعدادية بكل من: -بومهل (بن عروس)  ـ بناء 14 مدرسة إعدادیة  برنامج 2012
 -وشتاتة(نفزة، باجة) -حمام بورقيبة(عين دراهم ، جندوبة)
 - المنصورة (كسرى، سليانة)- سيدي سهيل(تالة،القصرين)
 - الرقاب (سيدي بوزيد)- سيدي أبوبكر(أم العرائس قفصة)
 - المطوية (قابس) -أوالد صالح (سيدي عساكر الغربية
 قصور الساف)- منزل النور (بنبلة المنستير)- الريحان

 (سوسة الرياض) - الكاهنة منزل بورقيبة (بنزت)
 - الرابطة ببن عون (سيدي بوزيد)-قصر لمسة الوسالتية

 (القيروان)

اإلنجازات المنتظرة إلى غایة

وزارة التربية
نفقات التنمية لسنة 2013 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة
2013 / 12 / 31  2011 / 12 / 31  

اإلنجازات المادیة إلى غایة
2012 / 12 / 31  
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ملحق عدد 1 

بیان المشاریع
المالحظاتالمحتوى الماديوالبرامج والفصول

نسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادي
%50%20ـ بناء مدرستين اعداديتين نموذجيتين بكل من :ـ بناء 2 مدرستین إعدادیتین  نموذجیتین برنامج 2012

 * صفاقس 1 وسليانة

06765 و 09765 : بناء وتوسیع المعاھد الثانویة

%80%50%20ـ المعھد الثانوي ببنزرت الجنوبیة ـ بناء معاھد ثانویة برنامج 2008

%90%70%50ـ المعھد الثانوي بباجة الشمالیة 

%90%80%60ـ المعھد الثانوي بسلیانة 

%90%80%60ـ المعھد الثانوي بسوسة 

%90%80%60ـ المعھد الثانوي ببني خداش 
%50%30%20ـ بناء نواة لمعھد ثانوي  بطینة  صفاقس ـ بناء نواتات لمعاھد ثانویة برنامج 2009

%60%40%20بناء مقر مدرسة تونس الدولیة 
%50%40%20المعھد الثانوي بحمام سوسة بناء معاھد ثانویة برنامج 2011

%50%40%20المعھد الثانوي بضفاف البحیرة تونس  

%60%30%20المعھد النموذجي بصفاقس بناء معاھد نموذجیة برنامج 2011
%60%30%20المعھد النموذجي بسیدي بوزید  

%60%30%20المعھد النموذجي بجندوبة 
ـ  بناء 5 معاهد ثانوية موزعة كما يلي:  - بناء  معاهد ثانوية برنامج 2012

%50%20 - معهد بالمروج السادس (بن عروس)
%50%20 - معهد بالهيشرية(سيدي بوزيد)

%50%20 - معهد بحسي عمر (مدنين)
%50%20 - نواة لمعهد بالقلعة دوز (قبلي)
%50%20 -  معهد للكفيف بمبيت بقابس

%50%20ـ بناء 3 معاهد نموذجية بكل من الكاف ومنوبةبناء  معاهد نموذجية برنامج 2012
وبن عروس

نفقات التنمية لسنة 2013 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة
وزارة التربية

اإلنجازات المنتظرة إلى غایة اإلنجازات المتوقعة إلى غایةاإلنجازات المادیة إلى غایة
2011 / 12 / 31  2012 / 12 / 31  2013 / 12 / 31  
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بیان المشاریع
المالحظاتالمحتوى الماديوالبرامج والفصول

نسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادي

06768 و 09768 : تجھیزات تربویة
 - في نطـــاق دعم برنامج المقاربة بالكفایات  األساسیة  - إقتنــــــاء آالت ناسخــة للمـــدارس اإلبتدائیــة برنامج 2011 

%80%30%10  تمت برمجة إقتناء 600 آلة ناسخة لفائدة المدارس 
اإلبتدائیـة 

%90%40%60010 فضاء إعالمیة ـ تجھیزات إعالمیة للمدارس اإلبتدائیة برنامج 2011
%50%10 - إقتنــــــاء آالت ناسخــة للمـــدارس اإلبتدائیــة برنامج 2012 

%60%10 - إقتناء تجھیزات تعلیمیة للمدارس اإلبتدائیة برنامج 2012 
%80%10ـ تجھیز المدارس اإلبتدائیة بمعدات إعالمیة برنامج 20112
إقتناء تجھیزات للمدارس اإلعدادیة والمعاھد الثانویة :

%50%20%10 - تجھیزات تعلیمیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد الثانویة برنامج 2010
%80%50%10ـ تجھیزات إعالمیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد برنامج 2011

%80%50%20 - تجھیزات تعلیمیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد الثانویة برنامج 2011
%40%20%10ـ تجھیز المطابخ وقاعات األكل بـ 120 موسسة تربویة ـ2011

%70%10ـ تجھیز المدارس اإلعدادیة والمعاھد بمعدات إعالمیة  برنامج 2012
%80%20ـ تجھیز المبیتات والمطاعم ـ برنامج 2012

%50%10 - إقتناء تجھیزات تعلیمیة للمدارس اإلعدادیة   والمعاھد الثانویة برنامج 2012

اإلنجازات المتوقعة إلى غایةاإلنجازات المنتظرة إلى غایةاإلنجازات المادیة إلى غایة
2011 / 12 / 31  2012 / 12 / 31  2013 / 12 / 31  

وزارة التربية
نفقات التنمية لسنة 2013 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة
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اإلستثمارات المباشرة 

بيان المشاريع واالبرامج
المحتوى الماديحسب  الفصول

نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملةعلى م ق خ م على م ع م

06601 : إقتناء اراضي

%1500150050 - إقتناء اراضي وعمارات

%50050050 - إقتناء اراضي من الوكالة العقارية للسكن
06604 : تجهيزات إدارية

%8100 سيارات وظيفية8600600 سيارات وظيفيةاقتناء وسائل نقل 
6 شاحنات صغيرة6 شاحنات صغيرة

1 شاحنة1 شاحنة

%680 سيارات إدارية626010401300 سيارات إداريةإقتناء وسائل نقل لفائدة المندوبيات الجهوية للتربية 
26 شاحنة صغيرة26 شاحنة صغيرة

067612161021610 :  بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية
%130100 قاعة13039003900 قاعة - بناء قاعات عادية

%60006000100 - بناء مجموعات صحية 
%50100 مكتب50750750 مكتب - بناء مكاتب مدير

%40004000100 - بناء أسيجة
%20100 وحدة20900900 وحدةـ بناء مطاعم مدرسية 

%21100 قاعة21630630 قاعة - بناء قاعات عادية بالمدارس ذات األولوية
%10100 وحدات10150150 وحدات - بناء مجموعات صحية بالمدارس ذات األولوية

%10100 مكاتب10150150 مكاتب - بناء مكاتب مدير بالمدارس ذات األولوية
 - بناء مجموعات صحية بالمدارس الدامجة للتالميذ 

%22100 وحدة22330330 وحدة من ذوي اإلحتياجات الخاصة
%32100 مدرسة3248004800 مدرسة - بناء مدارس ابتدائية

ملحق عدد2

وزارة التربية 
نفقات التنمية لسنة 2013 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

لسنة 2013
اإلنجازات المنتظرة  التكلفة بحساب ألف دينار
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اإلستثمارات المباشرة 

بيان المشاريع واالبرامج
المحتوى الماديحسب  الفصول

نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملةعلى م ق خ م على م ع م

06762 و 09762:  تهيئة  المدارس اإلبتدائية
%450004500060 - تهيئة  وصيانة المدارس اإلبتدائية - برنامج 2013

%250100 فضاء25025002500 فضاء - تهيئة و بناء فضاءات لألقسام التحضيرية برنامج 2013
 - تهيئة ممرات بالمدارس الدامجة للتالميذ من

%100 24 ممر2424 24 ممر  ذوي االحتياجات الخاصة برنامج 2013

06763 و 09763:  بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية 
%120100 قاعة12036003600 قاعة - بناء قاعات عاديةـ برنامج 2013

%100 40 قاعة14401440 40 قاعة ـ بناء قاعات مختصةـ برنامج 2013
%15100 قاعة15540540 قاعة - بناء قاعات تربية تقنية ـ برنامج 2013

%20100 قاعة2010001000 قاعة - بناء قاعات مراجعة- برنامج 2013
%10100 وحدات10800800 وحداتـ بناء مجموعات إدارية وقاعات أساتذة ـ برنامج 2013

%20100 قاعة20720720 قاعة - بناء قاعات إعالمية - برنامج 2013
%6180 وحدة61700700 وحدة - بناء مجموعات صحية - برنامج 2013

%70070080 - بناء أسيجة ـ  برنامج 2013

لسنة 2013التكلفة بحساب ألف دينار

ملحق عدد2

اإلنجازات المنتظرة

وزارة التربية
نفقات التنمية لسنة 2013 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة
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اإلستثمارات المباشرة 
بيان المشاريع واالبرامج

المحتوى الماديحسب  الفصول
نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملةعلى م ق خ م على م ع م

06763 و09763: بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية (تابع) 
%21200178003900020ـ 17 مدرسة اعدادية بكل من: - قمرت حروش (تونس) - بنا ء مدارس إعدادية  بتمويل مشترك مع البنك 

 - سكرة (أريانة) - سجنان (بنزرت)ـ بوعرادة (سليانة)ـاألوربي لإلستثمارـ برنامج 2013
 - منطقة الكامور (حاسي الفريد، القصرين)ـ حي السرور

 (سبيطلة،القصرين) ـ حيدرة ( القصرين) ــ  قصر قفصة 
ـ  أوالد بوسعد (القطار، قفصة) ـ  ـ توزر - نفطة (توزر)

 ـ مدنين الشمالية ـ قرقور(عقارب، صفاقس)ـ العوابد 
( صفاقس الجنوبية )ـ الغضابنة (قصور الساف ، المهدية) 

ـ القيروان الجنوبية ـ حمام الغزاز ( نابل) . 

%18001500330020بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت بباجةبناء مدرسة إعدادية نموذجية بتمويل مشترك مع البنك 
األوربي لإلستثمارـ برنامج 2013

ـ بناء القسط الثاني من المدرسة اإلعدادية بالعقبة  ـ بناء  القسط الثاني من مدارس اعدادية
%45045040تونس ـ  نواة 2009

%2000200020ـ بناء القسط الثاني من المدرستين اإلعداديتين بكل من 
الخرشف والحنية بسيدي بوزيد ـ نواة 2011

06764 و 09764:  تهيئة المدارس اإلعدادية 
%15400126002800070 - تهيئة وصيانة المدارس االعدادية بتمويل مشترك 

مع البنك األوربي لإلستثمارـ برنامج 2013
06765 و 09765:  بناء وتوسيع المعاهد الثانوية

%100100 قاعة10030003000 قاعة -  بناء قاعات عادية 
%30100 قاعة3010801080 قاعة - بناء قاعات مختصة

%20100 قاعة20720720 قاعة - بناء قاعات تربية تقنية 
%15100 مخبر1522502250 مخبر - بناء مخابر التعليم التقني

لسنة 2013التكلفة بحساب ألف دينار
اإلنجازات المنتظرة

وزارة التربية
نفقات التنمية لسنة 2013 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

ملحق عدد2
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اإلستثمارات المباشرة 
بيان المشاريع واالبرامج

المحتوى الماديحسب  الفصول
نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملةعلى م ق خ م على م ع م

06765 و 09765:  بناء وتوسيع المعاهد الثانوية (تابع)
%15100 قاعة15750750 قاعة - بناء قاعات مراجعة
%10100 قاعات10360360 قاعات ـ بناء قاعات إعالمية

%700700100 - بناء مجموعات صحية 
%1000100070ـ بناء أسيجة

%7100 وحدات7560560 وحداتـ بناء مجموعات إدارية وقاعات أساتذة ـ برنامج 2013
%22040183104035020ـ  بناء 15 معهد ثانوي موزعين كما يلي:  - بناء  معاهد ثانوية بتمويل مشترك مع البنك األوربي 

 - معهد ثانوي بالعوينة 2  (تونس)لإلستثمارـ برنامج 2013

 - معهد ثانوي بالمرناقية (منوبة)

 - معهد ثانوي بحي الهادي تيش بالمحمدية  (بن عروس)

 - نواة لمعهد ثانوي بجبل الوسط (زغوان)

 -  معهد ثانوي بالماتلين (بنزرت)
 - نواة لمعهد ثانوي بجرزونة (بنزرت)

 -  معهد ثانوي ببلطة بوعوان  (جندوبة)
 -  معهد ثانوي بالقصرين الشمالية  

 -  معهد ثانوي بمبيت بحمودة  (القصرين)
 -  معهد ثانوي بالدغرة (القصرين الجنوبية)

 -  معهد ثانوي بجرجيس
 -  معهد ثانوي بالسلطنية ساقية الداير (صفاقس)

 -  معهد ثانوي بكندار (سوسة)
 -  معهد ثانوي بعين جلولة  (القيروان)

 -  معهد ثانوي بالزهروني  (تونس)
%41203380750020ـ بناء 2 معهدين نموذجيين بمبيت بكل من سليانة وتطاوين - بناء معاهد نموذجية بتمويل مشترك مع البنك األوربي 

لإلستثمارـ برنامج 2013

وزارة التربية 
نفقات التنمية لسنة 2013 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

لسنة 2013التكلفة بحساب ألف دينار

ملحق عدد2
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اإلستثمارات المباشرة 
بيان المشاريع واالبرامج

المحتوى الماديحسب  الفصول
نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملةعلى م ق خ م على م ع م

06766 و 09766:  تهيئة المعاهد الثانوية

%13750112502500080 - تهيئة  وصيانة المعاهد الثانوية  بتمويل مشترك 

مع البنك األوربي لإلستثمار ـ برنامج 2013

 06767 :  بناء وتهيئة المبيتات والمطاعم
%16100 مرقد1625602560 مرقد - بناء مراقد

%13100 قاعة أكل13910910 قاعة أكل - بناء قاعات أكل
%13100 مطبخا13780780 مطبخا - بناء مطابخ

%12100 بيت تبريد12180180 بيت تبريد - بناء بيوت تبريد
%3300330070 4 مبيتات بكل من معهد 14 جانفي بمكثر (سليانة)  - بناء مبيتات

والسرس (الكاف) وسيدي بوزيد والقصرين
%1210099002200070ـ تعهد وصيانة المبيتات بتمويل مشترك مع البنك األوربي 

لإلستثمارـ برنامج 2013
 06.768 :  تجهيزات تربوية

%1500150020حوالي 600 وحدةـ إقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائية 
%1500150070ـ إقتناء تجهيزات لفائدة المؤسسات التربوية ...

%4800480010 ـ تجهيزات إعالمية لفائدة  المدارس اإلبتدائية برنامج 2013
%8000800010 ـ اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية 2013

%10001000100 -  إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية  2013
%60006000100 ـ اقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية 

%5000500010 -  إقتناء تجهيزات تعليمية للمدارس اإلبتدائية  2013
%120001200010 ـ اقتناء تجهيزات تعليمية للمدارس  اإلعدادية والمعاهد الثانوية 2013

%100001000080ـ دعم التجهيزات التربوية 
%100 250 فضاء17501750  250 فضاء - تجهيز فضاءات لألقسام التحضيرية - برنامج 2013 

وزارة التربية 
نفقات التنمية لسنة 2013 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

ملحق عدد2

اإلنجازات المنتظرة
لسنة 2013التكلفة بحساب ألف دينار
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اإلستثمارات المباشرة 
بيان المشاريع واالبرامج

المحتوى الماديحسب  الفصول
نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملةعلى م ق خ م على م ع م

 06.771 : مشاريع وبرامج تربوية مشتركة 

%4000400030تهيئة وربط الفضاءات اإلعالمية بالمؤسسات التربوية باأللياف البصرية

%40040080ـ توسيع وترميم المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر 

وزارة التربية 
نفقات التنمية لسنة 2013 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

اإلنجازات المنتظرة

ملحق عدد2

لسنة 2013التكلفة بحساب ألف دينار
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التمويل العمومي 
بيان المشاريع واالبرامج

المحتوى الماديحسب  الفصول
نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملةعلى م ق خ م على م ع م

 07.803 : اإلستثمارات في ميدان التربية والتكوين
المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية 

%13030100 ـ سيارة إدارية إقتناء وسائل نقل 
%48048050إقتناء منظومات تكوين وتجهيزات للتسجيل ولإلرساليات القصيرة

%10010070ـ تهيئة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ـ تركيز مصعد  
كهربائي بمقر نهج الهند ـ تونس 

وزارة التربية 
نفقات التنمية لسنة 2013 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

اإلنجازات المنتظرة
لسنة 2013التكلفة بحساب ألف دينار

ملحق عدد2
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 - جدول إجمالي حسب المشاریع
بحساب 1000 د

ت 
قانون البرامجبیان المشاریع والبرامججفقرةالفصل

الدفعالتعھدالدفعالتعھد
بناء وتوسیع المدارس اإلعدادیة 06763

230012501001050بناء المدرسة اإلعدادیة بقمرت حروش  تونس ـ برنامج 2013  البنك األوروبي لإلستثمار 11ج1
230012501001050بناء المدرسة اإلعدادیة بسكرة أریانة ـ  برنامج 2013 البنك األوروبي لإلستثمار 12ج2
230012501001050بناء المدرسة اإلعدادیة بسجنان المدینة بنزرت ـ  برنامج 2013 البنك األوروبي لإلستثمار 23ج3
330018001501500 بناء المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمبیت  بباجة ـ برنامج 2013ـ البنك األوروبي لإلستثمار 31ج4
330018001501500بناء المدرسة اإلعدادیة ببوعرادة بمبیت ـ  سلیانة ـ  برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 34ج5
230012501001050بناء المدرسة اإلعدادیة بمنطقة الكامور حاسي الفرید  ـ القصرین ـ برنامج 2013 البنك األوروبي لإلستثمار 42ج6
230012501001050بناء المدرسة اإلعدادیة بحي السرور بسبیطلة ـ القصرین ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 42ج7
230012501001050بناء المدرسة اإلعدادیة بحیدرة  ـ القصرین ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 42ج8
120065050550بناء نواة مدرسة إعدادیة بقصر قفصةـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 71ج9

230012501001050 بناء المدرسة اإلعدادیة بأوالد بوسعد القطار قفصة ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 71ج10
230012501001050 بناء المدرسة اإلعدادیة بتوزر ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 72ج11
230012501001050 بناء المدرسة اإلعدادیة بنفطة توزر ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 72ج12
230012501001050 بناء المدرسة اإلعدادیة بمدنین الشمالیة  ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 82ج13
230012501001050 بناء المدرسة اإلعدادیة بقرقور عقارب ـ صفاقس ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 61ج14
230012501001050 بناء المدرسة اإلعدادیة بالعوابد ـ صفاقس  الجنوبیة ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 61ج15
230012501001050 بناء المدرسة اإلعدادیة بالعضابنة ـ صفاقس  الجنوبیة ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 53ج16
230012501001050 بناء المدرسة اإلعدادیة بالقیروان الجنوبیة ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 41ج17
230012501001050 بناء المدرسة اإلعدادیة بحمام الغزاز ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 21ج18
450450200بناء القسط الثاني من المدرسة اإلعدادیة بالعقبة تونس ـ نواة 112009ج 20
20002000100 بناء  القسط الثاني من نواتي مدرسة إعدادیة بكل من الخرشف والحنیة بسیدي بوزید 432011ج21
200المدرسة اإلعدادیة بالحمامات ـ برنامج 411212005
200المدرسة اإلعدادیة بالعروسة ـ سلیانة ـ البنك اإلفریقي للتنمیة ـ برنامج 437342006
100المدرسة اإلعدادیة بالباطن القیروان ـ نواة 451412007
200200200المدرسة اإلعدادیة بنابل ـ برنامج 2008 46721
100المدرسة اإلعدادیة بالعقبة تونس ـ قسط أول ـ  نواة 2009 48011
250250100بناء نواة لمدرسة إعدادیة بتونس  ـ برنامج 482112009
200200200 بناء المدرسة اإلعدادیة النموذجیة ببن عروس ـ برنامج 495132010
600بناء المدرسة اإلعدادیة ببومھل ـ بن عروس ـ برنامج 507132012
600بناء المدرسة اإلعدادیة بوشتاتة ـ نفزة ـ برنامج 508312012
500بناء المدرسة االعدادیة بحمام بورقیبة ـ عین دراھم ـ  برنامج 509322012
500بناء المدرسة االعدادیة النموذجیة بمبیت بسلیانة - برنامج 510342012
500بناء المدرسة االعدادیة بالمنصورة كسرى ـ سلیانة - برنامج  511342012
500بناء المدرسة االعدادیة بسیدي سھیل  ـ تالة - القصرین ـ  برنامج  512422012
500بناء المدرسة االعدادیة بالرقاب ـ سیدي بوزید ـ  برنامج  513432012
500بناء المدرسة االعدادیة بسیدي أبوبكر ـ أم العرائس ـ  قفصة ـ  برنامج  514712012
500بناء المدرسة االعدادیة بالمطویة ـ قابس ـ  برنامج  515812012
700بناء المدرسة االعدادیة النموذجیة بمبیت بصفاقس - برنامج 516612012
500بناء المدرسة االعدادیة بأوالد صالح سیدي عساكر الغربیة  ـ قصور الساف ـ  برنامج  517532012
500بناء المدرسة اإلعدادیة بمنزل النور ـ بنبلة ـ المنستیرـ برنامج 518522012
500بناء المدرسة اإلعدادیة بالریحان ـ سوسة الریاض ـ برنامج 519512012
500بناء المدرسة االعدادیة بقصر لمسة الوسالتیة القیروان-تكمیلي 520412012
500بناء المدرسة االعدادیة بالكاھنة منزل بورقیبة (بنزرت) - تكمیلي 521232012
500بناء المدرسة االعدادیة بالرابطة ببن عون-سیدي بوزید- تكمیلي 522432012

200200500بناء 2 مدارس إعدادیة ـ برنامج 1059002010
8008002000بناء مدارس إعدادیة ـ برنامج 1062002011
400 بناء نواتي مدرسة إعدادیة بكل من الخرشف والحنیة بسیدي بوزید 1066002011

46400271001455019300جملة الفصل 06763 :

اإلستثمارات المباشرة

العنوان الثاني : وزارة التربية 
نفقات التنمية:  المصالح المركزية

مشاريع ذات صبغة جهوية

إعتمادات على مواردإعتمادات على
قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة
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بحساب 1000 د

ت 
قانون البرامجبیان المشاریع والبرامججفقرةالفصل

الدفعالتعھدالدفعالتعھد
بناء وتوسیع المعاھد الثانویة06765

275015001001250بناء المعھد الثانوي بالعوینة 2 تونس ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 11ج1
275015001001250بناء المعھد الثانوي بالمرناقیة ـ منوبة ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 14ج2
275015001001250بناء المعھد الثانوي بحي الھادي تنیش بالمحمدیة ـ بن عروس  برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 13ج3
180099050810بناء نواة لمعھد ثانوي بجبل الوسط زغوان ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 22ج4
275015001001250بناء المعھد الثانوي بالماتلین  بنزرت ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 23ج5
180099050810بناء نواة لمعھد ثانوي بجرزونة بنزرت ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 23ج6
275015001001250بناء المعھد الثانوي ببلطة  بوعوان جندوبة ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 32ج7
375020601501690بناء المعھد النموذجي بمبیت بسلیانة ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 34ج8
275015001001250بناء المعھد الثانوي بالقصرین الشمالیة ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 42ج9

375020601001690بناء المعھد الثانوي بحمودة بمبیت القصرین ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 42ج10
275015001001250بناء المعھد الثانوي بالدغرة القصرین الجنوبیة ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 42ج11
375020601501690بناء المعھد النموذجي بمبیت بتطاوین ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 83ج12
275015001001250بناء المعھد الثانوي بجرجیس ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 82ج13
275015001001250بناء المعھد الثانوي بالسلطنیة ساقیة الدایر صفاقس ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 61ج14
275015001001250بناء المعھد الثانوي بكندار سوسة ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 51ج15
275015001001250بناء المعھد الثانوي بعین جلولة ـ القیروان ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 41ج16
275015001001250بناء المعھد الثانوي بالزھروني تونس ـ برنامج 2013 ـ البنك األوروبي لإلستثمار 11ج17
550550100المعھد الثانوي ببنزرت الجنوبیة ـ برنامج 308232008
200200200المعھد الثانوي بباجة الشمالیة  ـ برنامج 309312008
100 المعھد الثانوي بسلیانة ـ برنامج 310342008
15015050 المعھد الثانوي بسوسة  ـ برنامج 312512008
20020050 المعھد الثانوي ببني خداش مدنین  ـ برنامج 314822008
100بناء نواة لمعھد ثانوي بطینة صفاقس ـ برنامج 2009 31661
800 بناء المعھد النموذجي بمبیت بمنوبة  ـ برنامج 325142012
700بناء المعھد الثانوي بالمروج السادس ـ بن عروس ـ برنامج 326132012
800 بناء المعھد النموذجي بمبیت ببن عروس ـ برنامج 327132012
800 بناء المعھد النموذجي بمبیت بالكاف ـ برنامج 328332012
700بناء المعھد الثانوي بالھیشریة  ـ سیدي بوزید ـ برنامج 329432012
700بناء المعھد الثانوي بحسي عمر ـ مدنین ـ برنامج 330822012
500بناء نواة لمعھد ثانوي بالقلعة دوز قبلي - تكمیلي 331732012
700بناء معھد ثانوي للكفیف  بمبیت بقابس ـ تكمیلي 332812012

90090050 بناء معاھد ثانویة ـ برنامج 1049002011
15001500100 بناء معاھد نموذجیة  ـ برنامج 1054002011

5135029660815021690جملة الفصل 06765 :
بناء وتھیئة المبیتات والمطاعم 06767

825825400بناء مبیت بمعھد 14 جانفي بمكثر سلیانة ـ برنامج 342013ج2
825825400بناء مبیت بمعھد السرس الكاف ـ برنامج 332013ج3
825825400بناء مبیت بسیدي بوزید ـ برنامج 432013ج4
825825400بناء مبیت بالقصرین  ـ برنامج 422013ج5

330033001600جملة الفصل 06765 :

101050600602430040990المجموع العام :

إعتمادات على مواردإعتمادات على
قروض خارجیة موظفةالموارد العامة للمیزانیة



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

271

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

238

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

المصالح المركزیة: التربیـة 

950700 9504 4تونس 113 5503 5508 5008 500700
250100 2501 1اریانة 121 0501 0502 3002 300100

400 7002 7001 1بن عروس 131 2501 2502 9502 9502 400
500900 5001 1منوبة 141 2501 2502 7502 750900
450500 4501 1نابل 211 0501 0502 5002 500500

99099050زغوان 228108101 8001 80050
290850 2904 4بنزرت 233 1103 1107 4007 400850
000950 0002 2باجة 311 5001 5003 5003 500950

500600 5001 1جندوبة 321 2501 2502 7502 750600
200 8258251الكاف 338258251 200
000 6852 6854 4سلیانة 343 1903 1907 8757 8752 000

750800 7502 2القیروان 412 3002 3005 0505 050800
500 6351 6359 9القصرین 427 3407 34016 97516 9751 500

200 8252 8252 2سیدي بوزید 432 8252 8252 200



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

271

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

239

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

المصالح المركزیة: التربیـة 

650650 6501 1سوسة 511 2501 2502 9002 900650
500المنستیر 52500
250600 2501 1المھدیة 531 0501 0502 3002 300600
100 0001 0004 4صفاقس 613 3503 3507 3507 3501 100
900650 9001 1قفصة 711 6001 6003 5003 500650
500200 5002 2توزر 722 1002 1004 6004 600200
500قبلي 73500
200 1قابس 811 200
950950 9502 2مدنین 822 3002 3005 2505 250950
060150 0602 2تطاوین 831 6901 6903 7503 750150

مشاریع و برامج جھویة
غیر موزعة

3 4003 4003 050 983 4003 4003 050

300 05024 050101 990101 99040 30040 06024 06060 60الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

240

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

تونس 114 9504 9507003 5503 5508 5008 500700

000500 0003 0503 0501 9505001 9501 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2009نواة - قسط أول - بناء المدرسة اإلعدادية بالعقبة تونس  0480100 100
2009برنامج - بناء نواة لمدرسة إعدادية بتونس  0482100 250 250 100 250 250

001100ج ـ البنك األوروبي ل2013 برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادية قمرت حروش تونس  2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250

2009بناء القسط الثاني من المدرسة اإلعدادية بالعقبة تونس ـ نواة   020200ج 450 450 200 450 450
500200 5005 5005 5002 0002002 0003 3بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

001100ج ـ  البنك األوروبي لإلستثما2013 تونس  برنامج 2بناء المعهد الثانوي بالعوينة  2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500

017100ج ـ  البنك األوربي لإلستثمار2013بناء المعهد الثانوي بالزهروني تونس برنامج  2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500

اريانة 121 2501 2501001 0501 0502 3002 300100

300100 3002 0502 0501 2501001 2501 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

002100ج ـ  البنك األوروبي لإلستثما2013بناء المدرسة اإلعدادية سكرة أريانة ـ برنامج  2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250

بن عروس 131 7001 7002 4001 2501 2502 9502 9502 400



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

241

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

200200800200200800بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2010بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بن عروس  0495200 200 200 200 200 200

2012بناء المدرسة اإلعدادية ببومهل ـ بن عروس ـ برنامج  0507600 600
600 7501 7502 2502 2501 6001 5001 5001 1بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2012بناء المعهد الثانوي بالمروج السادس ـ بن عروس ـ  برنامج  0326700 700
2012بناء المعهد النموذجي بمبيت ببن عروس ـ برنامج  0327800 800

003100ج ـ البن2013بناء المعهد الثانوي بحي الهادي تنيش بالمحمدية بن عروس برنامج  2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500

منوبة 141 5001 5009001 2501 2502 7502 750900

750900 7502 2502 2501 5009001 5001 1بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2012بناء المعهد النموذجي بمبيت بمنوبة ـ برنامج  0325800 800
ـ البنك األروبي لإلستثمار2013بناء المعهد الثانوي بالمرناقية منوبة  برنامج  002100ج 2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500

نابل 211 4501 4505001 0501 0502 5002 500500

500500 5002 0502 0501 4505001 4501 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

242

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

2005برنامج -  المدرسة اإلعدادية بالحمامات  0411200 200
2008برنامج - المدرسة اإلعدادية بنابل   - 0467200 200 200 200 200 200

018100ج ـ البنك األوربي لإلستثمار2013بناء المدرسة اإلعدادية بحمام الغزاز برنامج  2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250

زغوان 22990990508108101 8001 80050

80050 8001 990990508108101بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

ـ  البنك األوروبي لإلست2013بناء نواة معهد ثانوي بجبل الوسط زغوان برنامج  00450ج 1 800 1 800 810 810 50 990 990

بنزرت 234 2904 2908503 1103 1107 4007 400850

300600 3002 0502 0501 2506001 2501 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2012بناء المدرسة اإلعدادية بالكاهنة منزل بورقيبة بنزرت ـ تكميلي  0521500 500
003100ج ـ البنك األوروبي ل2013بناء المدرسة اإلعدادية بسجنان المدينة بنزرت برنامج  2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250

100250 1005 0605 0602 0402502 0403 3بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2008برنامج - المعهد الثانوي ببنزرت الجنوبية  0308100 550 550 100 550 550

005100ج ـ البنك األوروبي لإلستثمار2013بناء المعهد الثانوي بالماتلين بنزرت برنامج  2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

243

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

00650ج ـ  البنك األوروبي لإلستثما2013بناء نواة معهد ثانوي بجرزونة بنزرت برنامج  1 800 1 800 810 810 50 990 990

باجة 312 0002 0009501 5001 5003 5003 500950

300750 3003 5003 5001 8007501 8001 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2012بناء المدرسة اإلعدادية بوشتاتة ـ نفزةـ برنامج  0508600 600
004150ج ـ البنك األوروبي ل2013بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت بباجة برنامج  3 300 3 300 1 500 1 500 150 1 800 1 800

200200200200200200بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2008برنامج - المعهد الثانوي بباجة الشمالية  0309200 200 200 200 200 200

جندوبة 321 5001 5006001 2501 2502 7502 750600

500500بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2012بناء المدرسة اإلعدادية بحمام بورقيبة ـ عين دراهم ـ جندوبة  برنامج  0509500 500
750100 7502 2502 2501 5001001 5001 1بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

007100ج ـ البنك األوروبي لإل2013بناء المعهد الثانوي ببلطة بوعوان جندوبة ـ برنامج  2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500

الكاف 338258251 2008258251 200



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

244

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

800800بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2012بناء المعهد النموذجي بمبيت بالكاف ـ برنامج  0328800 800
825825400825825400بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

2013بناء مبيت بمعهد السرس الكاف برنامج  003400ج 825 825 400 825 825

سليانة 344 6854 6852 0003 1903 1907 8757 8752 000

350 3001 3003 5003 5001 3501 8001 8001 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2006البنك اإلفريقي للتنمية برنامج - المدرسة اإلعدادية بالعروسة سليانة  0437200 200
2012بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت بسليانة ـ برنامج  0510500 500

2012بناء المدرسة اإلعدادية بالمنصورة كسرى ـ سليانة برنامج  0511500 500
005150ج ـ البنك األوروبي ل2013بناء المدرسة اإلعدادية بوعرادة بمبيت بسليانة برنامج  3 300 3 300 1 500 1 500 150 1 800 1 800

750250 7503 6903 6901 0602501 0602 2بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2008برنامج - المعهد الثانوي بسليانة   - 0310100 100
008150ج  ـ  البنك األوروبي2013بناء المعهد الثانوي النموذجي بمبيت بسليانة ـ برنامج  3 750 3 750 1 690 1 690 150 2 060 2 060



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

245

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

825825400825825400بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

2013 جانفي مكثر سليانة برنامج 14بناء مبيت بمعهد  002400ج 825 825 400 825 825

القيروان 412 7502 7508002 3002 3005 0505 050800

300700 3002 0502 0501 2507001 2501 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2007نواة - المدرسة اإلعدادية بالباطن القيروان   0451100 100
2012بناء المدرسة اإلعدادية بقصر لمسة الوسالتية القيروان ـ  تكميلي  0520500 500

017100ج ـ  البنك األوروبي لإلست2013بناء المدرسة اإلعدادية بالقيروان الجنوبية برنامج  2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250
750100 7502 2502 2501 5001001 5001 1بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

016100ج ـ  البنك األوربي ل2013بناء المعهد الثانوي بعين جلولة ـ القيروان ـ برنامج  2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500

القصرين 429 6359 6351 5007 3407 34016 97516 9751 500

900800 9006 1506 1503 7508003 7503 3بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2012بناء المدرسة اإلعدادية بسيدي سهيل ـ تالة ـ القصرين ـ برنامج  0512500 500
006100ج ـ ا2013بناء المدرسة اإلعدادية بمنطقة الكامور حاسي الفريد القصرين برنامج  2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

246

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

ـ  البنك األ2013بناء المدرسة اإلعدادية حي السرور بسبيطلة القصرين  برنامج  007100ج 2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250

ـ البنك األوروبي لإلستثما2013بناء المدرسة اإلعدادية بحيدرة القصرين برنامج  008100ج 2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250
250300 2509 1909 1904 0603004 0605 5بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

009100ج ـ البنك األوروبي لإلستثما2013بناء المعهد الثانوي بالقصرين الشمالية  برنامج  2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500

010100ج ـ  البنك األوروبي لإل2013بناء المعهد الثانوي بحمودة بمبيت القصرين برنامج  3 750 3 750 1 690 1 690 100 2 060 2 060

011100ج ـ البنك األوروب2013بناء المعهد الثانوي بالدغرة القصرين الجنوبية ـ برنامج  2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500
825825400825825400بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

2013بناء مبيت بالقصرين برنامج   005400ج 825 825 400 825 825

سيدي بوزيد 432 8252 8252 2002 8252 8252 200

100 0001 0002 1002 0001 0002 2بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2012بناء المدرسة اإلعدادية بالرقاب ـ سيدي بوزيد ـ برناج  0513500 500
2012بناء مدرسة إعدادية بالرابطة بن عون سيدي بوزيد ـ تكميلي  0522500 500

بناء القسط الثاني من المدرستين اإلعداديتين بكل من الخرشف والحنية بسيدي بوزي  021100ج 2 000 2 000 100 2 000 2 000



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

247

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

700700بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2012بناء المعهد الثانوي بالهيشرية ـ  سيدي بوزيد ـ برنامج  0329700 700
825825400825825400بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

2013بناء مبيت بسيدي بوزيد برنامج   004400ج 825 825 400 825 825

سوسة 511 6501 6506501 2501 2502 9002 900650

500500بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2012بناء المدرسة اإلعدادية بالريحان سوسة الرياض ـ برنامج  0519500 500
900150 9002 2502 2501 6501501 6501 1بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2008برنامج - المعهد  الثانوي بسوسة   - 031250 150 150 50 150 150

015100ج ـ البنك األوروبي لإلستثمار2013بناء المعهد الثانوي بكندار سوسة  برنامج  2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500

المنستير 52500500

500500بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2012بناء المدرسة اإلعدادية بمنزل النور ـ بنبلة ـ المنستير ـ برنامج  0518500 500



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

248

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

المهدية 531 2501 2506001 0501 0502 3002 300600

300600 3002 0502 0501 2506001 2501 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2012بناء المدرسة اإلعدادية أوالد صالح بسيدي عساكر الغربية ـ قسور الساف  0517500 500
016100ج ـ البنك األ2013بناء المدرسة اإلعدادية بالغضابنة قصورالساف المهدية برنامج  2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250

صفاقس 614 0004 0001 1003 3503 3507 3507 3501 100

600900 6004 1004 1002 5009002 5002 2بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2012 ـ برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بمبيت بصفاقس  0516700 700
ـ البنك األوروب2013بناء المدرسة األعدادية بقرقور عقارب صفاقس ـ برنامج  014100ج 2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250

015100ج ـ البنك األوروب2013بناء المدرسة اإلعدادية بالعوابد صفاقس الجنوبية برنامج  2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250
750200 7502 2502 2501 5002001 5001 1بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2009برنامج - بناء نواة معهد ثانوي بطينة صفاقس  0316100 100
014100ج ـ  البنك األورو2013بناء المعهد الثانوي بالسلطنية ساقية الداير صفاقس برنامج  2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500

قفصة 711 9001 9006501 6001 6003 5003 500650



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

249

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

500650 5003 6003 6001 9006501 9001 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2012بناء المدرسة اإلعدادية بسيدي أبو بكر ـ أم العرايس ـ قفصة ـ برنامج  0514500 500
ـ  البنك األوروبي لإلستثمار2013بناء نواة مدرسة إعدادية بقصر قفصة برنامج  00950ج 1 200 1 200 550 550 50 650 650

010100ج ـ البنك األوروب2013بناء المدرسة اإلعدادية بأوالد بوسعد القطار قفصة برنامج  2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250

توزر 722 5002 5002002 1002 1004 6004 600200

600200 6004 1004 1002 5002002 5002 2بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

ـ البنك األوروبي لإلستثمار2013بناء المدرسة اإلعدادية بتوزر برنامج  011100ج 2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250

012100ج ـ  البنك األوروبي لإلستثما2013بناء المدرسة اإلعدادية بنفطة توزرـ  برنامج  2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250

قبلي 73500500

500500بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2012بناء نواة لمعهد ثانوي بالقلعة دوز قبلي ـ تكميلي  0331500 500

قابس 811 2001 200

500500بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

250

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

2012بناء المدرسة اإلعدادية المطوية ـ قابس ـ برنامج  0515500 500
700700بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2012بناء معهد للكفيف بمبيت بقابس ـ تكميلي  0332700 700

مدنين 822 9502 9509502 3002 3005 2505 250950

300100 3002 0502 0501 2501001 2501 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

013100ج ـ البنك األوروبي لإلستث2013بناء المدرسة اإلعدادية بمدنين الشمالية ـ برنامج  2 300 2 300 1 050 1 050 100 1 250 1 250
950850 9502 2502 2501 7008501 7001 1بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2008برنامج - المعهد الثانوي بني خداش مدنين  031450 200 200 50 200 200

2012بناء المعهد الثانوي بحسي عمر ـ مدنين ـ برنامج  0330700 700
013100ج ـ  البنك األوروبي لإلستثمار2013بناء المعهد الثانوي بجرجيس ـ  برنامج  2 750 2 750 1 250 1 250 100 1 500 1 500

تطاوين 832 0602 0601501 6901 6903 7503 750150

750150 7503 6903 6901 0601501 0602 2بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

ـ  البنك األوروبي لإلستث2013بناء المعهد النموذجي بمبيت بتطاوين ـ  برنامج  012150ج 3 750 3 750 1 690 1 690 150 2 060 2 060



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :27

251

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المصالح المركزیة: التربیـة 

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 983 4003 4003 0503 4003 4003 050

900 0002 0001 9001 0002 0001 1بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

2010 مدارس اعدادية  برنامج 2بناء   1059500 200 200 500 200 200

2011بناء مدارس اعدادية برنامج  10622 000 800 800 2 000 800 800

2011 نواتي مدرسة إعدادية بكل من الخرشف والحنيا بسيدي بوزيد 2بناء  1066400 400
400150 4002 4001502 4002 2بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

2011بناء معاهد ثانوية  ـ برنامج  104950 900 900 50 900 900

2011بناء  معاهد نموذجية  ـ برنامج  1054100 1 500 1 500 100 1 500 1 500

300 05024 050101 990101 99040 30040 06024 06060 60الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

272

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

252

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

المندوبیات الجھویة  للتربیة: التربیة 

481 8897 8898 8تونس 112 1152 11562011 00411 0048 101
003 6804 6804 4اریانة 121 1251 1253305 8055 8054 333

812 4843 4844 4بن عروس 136306301905 1145 1144 002
142 6793 6793 3منوبة 144954951504 1744 1743 292
759 4193 4194 4نابل 219909902855 4095 4094 044

002 5323 5323 3زغوان 228108102204 3424 3423 222
637 5205 5206 6بنزرت 231 3051 3053607 8257 8255 997
310 0134 0135 5باجة 311 1251 1253156 1386 1384 625

175 9405 9405 5جندوبة 321 3051 3053707 2457 2455 545
343 0445 0446 6الكاف 331 3051 3053507 3497 3495 693
482 2094 2095 5سلیانة 341 0801 0803106 2896 2894 792

487 4145 4146 6القیروان 411 8451 8455058 2598 2595 992
648 7146 7147 7القصرین 421 6201 6204609 3349 3347 108

742 6266 6267 7سیدي بوزید 431 4851 4854209 1119 1117 162



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

272

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

253

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

المندوبیات الجھویة  للتربیة: التربیة 

443 9753 9753 3سوسة 517207202204 6954 6953 663
321 8463 8463 3المنستیر 527207202204 5664 5663 541
039 6424 6424 4المھدیة 531 0801 0802905 7225 7224 329
148 6729 67210 10صفاقس 612 4752 47570013 14713 1479 848
276 9444 9444 4قفصة 711 1251 1253206 0696 0694 596
147 4572 4572 2توزر 725405401502 9972 9972 297
696 2984 2985 5قبلي 731 0801 0803106 3786 3785 006
914 7074 7075 5قابس 811 1251 1253206 8326 8325 234
524 3025 3026 6مدنین 829909902807 2927 2925 804
618 9432 9432 2تطاوین 834954951553 4383 4382 773

مشاریع و برامج جھویة
غیر موزعة

22 53522 53515 625 986 1656 1651 66028 70028 70017 285

284 234138 234187 510187 7509 75033 77433 484128 484153 153الجمـــلة : 



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

2

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20112012 2010

المندوبيات الجهوية  للتربية: التربية _27 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

254

20132013

1المندوبية الجهوية للتربية بتونس 
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

1254254254بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتونس 11 0001

154054049050بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتونس 11 001ج

0676179425454025449050جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

001810922219 9519501 11صيانة المدارس اإلبتدائية بتونس 11 0200

041400 4411 4411 11تهيئة المدارس اإلبتدائية بتونس 11 001ج

041619 4418109221 0011 3929501 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

128028027010بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتونس 11 0001

13563563479بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتونس 11 001ج

0676363628035627034719جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

246474 6803551 0753951 12صيانة المدارس اإلعدادية بتونس 11 235 0201

1825825675150تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بتونس 11 675 001ج

246675624 6808253551 9009103951 067642جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

255 نظـام أمـد

20132013

124624623610بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتونس   11 0001

160260257923بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتونس 11 001ج

0676584824660223657933جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

220420800420613187 11صيانة المعاهد  بتونس 11 224 0202

1550550450100تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بتونس 11 450 001ج

770674420800550420613450287 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

1736736625111صيانة المبيتات و المطاعم بتونس 11 0203

06767736736625111جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

11321321284إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتونس 11 001ج

067681321321284جملــة الفصـل

636 7101 6523 2103 4462 2614 5014 5842 2081 11جملــة المندوبية

2المندوبية الجهوية للتربية بتونس 
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

2194194194بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتونس  11 0002

2875875767108بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتونس 11 002ج

069194875194767108 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

051200 0909351 0961 1861 22صيانة المدارس اإلبتدائية بتونس 11 0205

240300 5401 5401 21تهيئة المدارس اإلبتدائية بتونس 11 002ج

240500 0511 5409351 0901 0961 7261 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

256 نظـام أمـد

20132013

221521520510بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتونس   11 0002

23123123039بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتونس 11 002ج

0676352721531220530319جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

102402700360604138 21صيانة المدارس اإلعدادية بتونس 11 198 0206

2770770630140تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بتونس 11 630 002ج

872828402700770360604630278 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

228228227210بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتونس   11 0002

238138135031بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتونس 11 002ج

0676566328238127235041جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

0513457006345534172 21صيانة المعاهد  بتونس 11 205 0207

244044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية  بتونس 11 360 002ج

4915653457004406345534360252 067661جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

11091091036إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتونس  11 0001

25050473إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتونس   11 0002

21251251214إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتونس 11 002ج

0676828415912515012113جملــة الفصـل

211 7711 0103 6403 44361 3404 8433 3931 6321 9جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بأريانة
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

280280280بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بأريانة12 0003



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

257 نظـام أمـد

20132013

025917108 0251 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بأريانة12 003ج

025280917108 3052801 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

038870885831192 9081 1صيانة المدارس اإلبتدائية بأريانة12 0210

271300 5711 5711 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بأريانة12 003ج

271492 5718858311 0388701 4791 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

21521520510بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بأريانة  12 0003

3273273207بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية  أريانة12 003ج

0676354221532720532017جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

989289700260591138صيانة المدارس اإلعدادية بأريانة12 168 0211

825825675150تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بأريانة12 675 003ج

814843289700825260591675288 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

53553552510بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بأريانة  12 0003

2312312247بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بأريانة12 003ج

0676576653523152522417جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

000628760240 6286281 1صيانة المعاهد بأريانة12 336 0212

550550450100تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بأريانة12 450 003ج

000550628760450340 1787866281 067662جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

6666624إقتناء تجهيزات تربوية عادية بأريانة  12 0003



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

258 نظـام أمـد

20132013

1511511465إقتناء تجهيزات تربوية عادية بأريانة12 003ج

0676821766151621469جملــة الفصـل

271 0031 2544 7733 6801 6664 9553 6291 3011 10جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

514514514بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بمنوبة 14 0005

500500396104بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بمنوبة14 004ج

014514500514396104 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

010885944221 0401 0501 2صيانة المدارس اإلبتدائية بمنوبة14 0220

021250 2711 2711 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بمنوبة14 004ج

021471 2718859441 0101 0401 3211 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

31431430410بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بمنوبة  14 0005

39839836434بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بمنوبة14 004ج

0676371231439830436444جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

56625631023027660صيانة المدارس اإلعدادية بمنوبة14 131 0221

27527522550تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بمنوبة14 225 004ج

06764841356256310275230276225110جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

23923922910بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بمنوبة  14 0006

50750747037بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بمنوبة14 004ج

0676574623950722947047جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

259 نظـام أمـد

20132013

تهيئة معاهد ثانوية06766

996176820176642178صيانة المعاهد بمنوبة14 93 0222

33033027060تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بمنوبة14 270 004ج

326363176820330176642270238 067661جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

6969654إقتناء تجهيزات تربوية عادية بمنوبة  14 0005

3983983962إقتناء تجهيزات تربوية عادية بمنوبة14 004ج

0676846769398653966جملــة الفصـل

020 1421 9743 2912 6791 2763 4723 4277191 8جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

690690690بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية ببن عروس 13 0004

79579570392بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية ببن عروس13 005ج

48569079569070392 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

312307 4718401 4599881 2صيانة المدارس اإلبتدائية ببن عروس13 0215

471400 8711 8711 1تهيئة المدارس اإلبتدائية ببن عروس13 005ج

471707 3121 8718401 4711 3309881 067624جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

58958957910بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية ببن عروس  13 0004

2722722639بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية ببن عروس13 005ج

0676386158927257926319جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

825275550250466109صيانة المدارس اإلعدادية ببن عروس13 149 0216



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

260 نظـام أمـد

20132013

33033027060تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية ببن عروس13 270 005ج

155419275550330250466270169 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

45045044010بناء وتوسيع المعاهد الثانوية ببن عروس  13 0004

24124121625بناء وتوسيع المعاهد الثانوية ببن عروس13 005ج

0676569145024144021635جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

56716740016730793صيانة المعاهد ببنعروس13 93 0217

44044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية  ببن عروس13 360 005ج

007453167400440167307360173 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

145145145بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم ببن عروس13 0004

1101109515صيانة المبيتات و المطاعم ببن عروس13 0218

067672551101459514515جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

8484795إقتناء تجهيزات تربوية عادية ببن عروس  13 0004

5355355296إقتناء تجهيزات تربوية عادية ببن عروس13 005ج

06768619845357952911جملــة الفصـل

221 8121 0183 3524 4841 3794 5404 4038721 10جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بزغوان
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

464464464بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بزغوان 22 0007

780780670110بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بزغوان22 006ج

244464780464670110 067611جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

261 نظـام أمـد

20132013

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

005836119 1797811 9601 1صيانة المدارس اإلبتدائية بزغوان22 0230

021250 2711 2711 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بزغوان22 006ج

021369 0058361 2711 1797811 2311 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

35535534510بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بزغوان  22 0007

2312312247بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بزغوان22 006ج

0676358635523134522417جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

75125150022542799صيانة المدارس اإلعدادية بزغوان22 149 0231

27527522550تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بزغوان22 225 006ج

026374251500275225427225149 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

380380380بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بزغوان  22 0007

1211211147بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بزغوان22 006ج

067655013801213801147جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

706206500206382118صيانة المعاهد بزغوان22 93 0232

27527522550تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بزغوان22 225 006ج

06766981318206500275206382225168جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

130905225 1301 1بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بزغوان22 0007

850850648202تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بزغوان22 0232

40040034060صيانة المبيتات و المطاعم  بزغوان22 0233



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

262 نظـام أمـد

20132013

44044039050تهيئة وصيانة المبيتات بزغوان22 360 010ج

613390477 9804403401 8203604001 067672جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

19719718611إقتناء تجهيزات تربوية عادية بزغوان  22 0007

1391391336إقتناء تجهيزات تربوية عادية بزغوان22 006ج

0676833619713918613317جملــة الفصـل

314 0021 6333 7764 5321 1573 0365 0522 7251 10جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بنزرت
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

669669669بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية ببنزرت 23 0008

150983167 1501 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية ببنزرت23 007ج

150669983167 8196691 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

033192 0529901 1631 2151 2صيانة المدارس اإلبتدائية ببنزرت23 0235

711400 1111 1112 2تهيئة المدارس اإلبتدائية ببنزرت23 007ج

711592 0331 1119901 0522 1631 3261 067624جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

50650649610بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية ببنزرت  23 0008

73473470034بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية ببنزرت23 007ج

24050673449670044 067631جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

71326345023538989صيانة المدارس اإلعدادية ببنزرت23 149 0236

44044036080تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية ببنزرت23 360 007ج

153509263450440235389360169 067641جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

263 نظـام أمـد

20132013

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

64764763710بناء وتوسيع المعاهد الثانوية ببنزرت  23 0008

66066063129بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بنزرت23 007ج

30764766063763139 067651جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

889339550339425125صيانة المعاهد ببنزرت23 93 0237

44044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية ببنزرت23 360 007ج

329453339550440339425360205 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

085330 3503851 8004501 1صيانة المبيتات و المطاعم ببنزرت23 0238

71571563085تهيئة وصيانة المبيتات ببنزرت23 585 012ج

085630415 3507153851 5155854501 067672جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

100100946إقتناء تجهيزات تربوية عادية ببنزرت 23 0008

2702702628إقتناء تجهيزات تربوية عادية ببنزرت23 007ج

067683701002709426214جملــة الفصـل

645 6371 8285 9494 5201 3246 2155 5472 0591 14جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بنابل
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

384384384بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بنابل 21 0006

750750616134بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بنابل21 008ج

134384750384616134 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

072242 1718101 1249531 2صيانة المدارس اإلبتدائية بنابل21 0225



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

264 نظـام أمـد

20132013

311300 6111 6111 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بنابل21 008ج

311542 0721 6118101 1711 7359531 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

30130129110بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بنابل  21 0006

29729728314بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بنابل21 008ج

0676359830129729128324جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

807257550230468109صيانة المدارس اإلعدادية بنابل21 131 0226

44044036080تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بنابل21 360 008ج

247491257550440230468360189 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

28928927910بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بنابل  21 0005

3733733676بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بنابل21 008ج

0676566228937327936716جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

317367950367736214 1صيانة المعاهد بنابل21 205 0227

44044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بنابل21 360 008ج

757565367950440367736360294 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

305305305بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بنابل21 0006

900900685215تهيئة و صيانة المبيتات والمطاعم بنابل21 0227

30030025545صيانة المبيتات و المطاعم بنابل21 0228

33033029040تهيئة وصيانة المبيتات بنابل21 270 027ج

035290255 2053302551 8352703001 067671جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

265 نظـام أمـد

20132013

تجهيزات تربوية06768

18618617511إقتناء تجهيزات تربوية عادية بنابل  21 0006

1781781726إقتناء تجهيزات تربوية عادية بنابل21 008ج

0676836418617817517217جملــة الفصـل

471 7591 4403 6624 4191 0364 8775 3261 3321 11جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بباجة
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

686686686بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بباجة 31 0009

875875745130بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بباجة31 009ج

561686875686745130 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

095901935912149 9961 1صيانة المدارس اإلبتدائية بباجة31 0240

311300 6111 6111 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بباجة31 009ج

311449 6119359121 0959011 6071 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

66366365310بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بباجة  31 0009

48848845038بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بباجة31 009ج

15166348865345048 067631جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

75636639033034977صيانة المدارس اإلعدادية بباجة31 149 0241

38538531570تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بباجة31 315 009ج

141464366390385330349315147 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

50850849810بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بباجة  31 0009



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

266 نظـام أمـد

20132013

4184184099بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بباجة31 009ج

0676592650841849840919جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

091251840251655185 1صيانة المعاهد بباجة31 0242

49549540590تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بباجة31 405 009ج

586405251840495251655405275 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

430430430بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بباجة31 0009

70030040025535095صيانة المبيتات و المطاعم بباجة31 0243

49549543560تهيئة وصيانة المبيتات بباجة31 405 011ج

625405300830495255780435155 067671جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

16016015010إقتناء تجهيزات تربوية عادية بباجة  31 0009

2462462406إقتناء تجهيزات تربوية عادية بباجة31 009ج

0676840616024615024016جملــة الفصـل

239 3101 6834 7714 0131 9785 0124 2742 0031 12جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

309 3091 3091 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بجندوبة 32 0010

800800688112بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بجندوبة32 010ج

309688112 3098001 1091 067612جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

142215 1919651 1311 3221 2صيانة المدارس اإلبتدائية بجندوبة32 0245

391350 7411 7411 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بجندوبة32 010ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

267 نظـام أمـد

20132013

391565 1421 7419651 1911 1311 0631 067624جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

69969968910بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بجندوبة  32 0010

5205205119بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بجندوبة32 010ج

21969952068951119 067631جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

021371650335557129 1صيانة المدارس اإلعدادية بجندوبة32 149 0246

44044036080تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بجندوبة32 360 010ج

461509371650440335557360209 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

78578577510بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بجندوبة  32 0010

57457454133بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بجندوبة32 010ج

35978557477554143 067651جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

363463900463698202 1صيانة المعاهد بجندوبة32 186 0247

550550450100تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بجندوبة32 450 010ج

913636463900550463698450302 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

890890890بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بجندوبة32 0010

000385830235 4504501 1صيانة المبيتات و المطاعم بجندوبة32 0248

320320320بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم  بجندوبة32 002ج

60560553075تهيئة وصيانة المبيتات بجندوبة32 495 013ج

720850310 8909253851 2654954501 067673جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

268 نظـام أمـد

20132013

77377372845إقتناء تجهيزات تربوية عادية بجندوبة  32 0010

3903903846إقتناء تجهيزات تربوية عادية بجندوبة32 010ج

16377339072838451 067681جملــة الفصـل

611 1751 6185 1487 9402 1975 4158 6402 5521 16جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بالكاف
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

722722722بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالكاف 33 0011

725725587138بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالكاف33 011ج

447722725722587138 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

275232 2301 2911 4461 7371 2صيانة المدارس اإلبتدائية بالكاف33 0250

121250 3711 3711 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بالكاف33 011ج

121482 2751 2301 3711 2911 4461 1081 067624جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

60360359310بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالكاف  33 0011

41441437638بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالكاف33 011ج

01760341459337648 067631جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

067317750285634148 1صيانة المدارس اإلعدادية بالكاف33 168 0251

44044036080تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالكاف33 360 011ج

507528317750440285634360228 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

60960959910بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالكاف  33 0011

56856853335بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالكاف33 011ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

269 نظـام أمـد

20132013

17760956859953345 067651جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

109409700409542158 1صيانة المعاهد بالكاف33 149 0252

33033027060تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالكاف33 270 011ج

439419409700330409542270218 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

585585585بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالكاف33 0011

250946304 2501 1تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بالكاف33 0252

45045038565صيانة المبيتات و المطاعم بالكاف33 0253

610610610بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالكاف33 003ج

82582573095تهيئة وصيانة المبيتات بالكاف33 675 015ج

340399 5961 4353851 8351 7206754501 067673جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

22622621313إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالكاف  33 0011

7617617565إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالكاف33 011ج

0676898722676121375618جملــة الفصـل

576 3431 1745 3096 0442 7366 6226 6222 4021 15جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بسليانة
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

011 0111 0111 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسليانة 34 0012

885885744141بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسليانة34 012ج

011744141 0118851 8961 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

168981995975179 1491 2صيانة المدارس اإلبتدائية بسليانة34 0255



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

270 نظـام أمـد

20132013

311300 6111 6111 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بسليانة34 012ج

311479 6119959751 1689811 7601 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

61061060010بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسليانة  34 0012

48248244438بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسليانة34 012ج

09261048260044448 067631جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

81536545033039689صيانة المدارس اإلعدادية بسليانة34 149 0256

44044036080تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسليانة34 360 012ج

255509365450440330396360169 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

52452451410بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسليانة  34 0012

43243239933بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسليانة34 012ج

0676595652443251439943جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

332382950382740210 1صيانة المعاهد بسليانة34 168 0257

44044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسليانة34 360 012ج

772528382950440382740360290 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

305305305بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بسليانة  34 0012

650650498152تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بسليانة34 0257

45045038565صيانة المبيتات و المطاعم بسليانة34 0258

44044039050تهيئة وصيانة المبيتات بسليانة34 360 014ج

845360450955440385868390202 067671جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

271 نظـام أمـد

20132013

تجهيزات تربوية06768

23723722413إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسليانة  34 0012

4794794745إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسليانة34 012ج

0676871623747922447418جملــة الفصـل

390 4821 3284 0925 2092 7185 3655 3972 2921 13جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

694 6941 6941 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالقصرين 42 0014

467158 6251 6251 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالقصرين42 013ج

467158 6941 6251 6941 3191 067613جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

747320 5101 8021 7751 5771 3صيانة المدارس اإلبتدائية بالقصرين42 0265

101550 6512 6512 2تهيئة المدارس اإلبتدائية بالقصرين42 013ج

101870 7472 5101 6511 8022 7751 2281 067626جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

86686685610بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالقصرين  42 0014

2782782699بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالقصرين42 013ج

14486627885626919 067631جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

081246 2507001 0277771 2صيانة المدارس اإلعدادية بالقصرين42 373 0266

770770630140تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالقصرين42 630 013ج

081630386 2507707001 0037771 7971 067642جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

94194193110بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالقصرين  42 0014



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

272 نظـام أمـد

20132013

3923923839بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالقصرين42 013ج

33394139293138319 067651جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

100628845255 7286281 1صيانة المعاهد بالقصرين42 298 0267

660660540120تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالقصرين42 540 013ج

100660628845540375 3888386281 067662جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

050 0501 0501 1بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالقصرين  42 0014

290410 7001 7001 1تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بالقصرين 42 0267

750750635115صيانة المبيتات و المطاعم بالقصرين42 0268

395395395بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالقصرين42 004ج

55055048070تهيئة وصيانة المبيتات بالقصرين42 450 016ج

455875480 7509456352 4454507502 067674جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

37337335221إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالقصرين  42 0014

39339338310إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالقصرين42 013ج

0676876637339335238331جملــة الفصـل

338 6482 9616 4739 7143 7767 93010 2913 4202 22جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بسوسة
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

202202202بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسوسة 51 0016

67567558392بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسوسة51 014ج

0676187720267520258392جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

273 نظـام أمـد

20132013

000851850812189 8511 1صيانة المدارس اإلبتدائية بسوسة51 0275

121250 3711 3711 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بسوسة51 014ج

121439 3718508121 0008511 2221 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

20920919910بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسوسة  51 0016

33333331320بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسوسة51 014ج

0676354220933319931330جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

002282720255604143 1صيانة المدارس اإلعدادية بسوسة51 168 0276

44044036080تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسوسة51 360 014ج

442528282720440255604360223 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

33733732710بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسوسة  51 0016

5195195136بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسوسة51 014ج

0676585633751932751316جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

757207550207425125صيانة المعاهد بسوسة51 93 0277

44044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسوسة51 360 014ج

197453207550440207425360205 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

1001008515صيانة المبيتات و المطاعم بسوسة51 0278

067671001008515جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

1211211138إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسوسة  51 0016



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

274 نظـام أمـد

20132013

1971971934إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسوسة51 014ج

0676831812119711319312جملــة الفصـل

032 4431 6823 3972 9751 9903 5892 5549811 8جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

726726726بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالقيروان 41 0013

860860702158بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالقيروان41 015ج

586726860726702158 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

728329 3201 6522 7251 3772 4صيانة المدارس اإلبتدائية بالقيروان41 0260

741400 1411 1412 2تهيئة المدارس اإلبتدائية بالقيروان41 015ج

741729 7281 3201 1412 6522 7251 5182 067626جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

43543542510بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالقيروان  41 0013

5205205119بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالقيروان41 015ج

0676395543552042551119جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

690840850750772168 1صيانة المدارس اإلعدادية بالقيروان41 0261

550550450100تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالقيروان41 450 015ج

240450840850550750772450268 067642جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

34634633610بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالقيروان  41 0013

3683683599بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالقيروان41 015ج

0676571434636833635919جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

275 نظـام أمـد

20132013

تهيئة معاهد ثانوية06766

000670769231 6706701 1صيانة المعاهد بالقيروان41 0262

660660540120تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالقيروان41 540 015ج

000660670769540351 3305406701 067662جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

465465465بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالقيروان  41 0013

050798252 0501 1تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بالقيروان41 0262

750750635115صيانة المبيتات و المطاعم بالقيروان41 0263

045920125 0451 1تهيئة وصيانة المبيتات بالقيروان41 855 018ج

378920377 0456351 5151 3108557501 067673جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

27727726116إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالقيروان  41 0013

2702702646إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالقيروان41 015ج

0676854727727026126422جملــة الفصـل

943 4871 3955 3756 4144 8016 9856 8454 2001 18جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

238238238بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالمنستير 52 0017

67567558392بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالمنستير52 016ج

0676191323867523858392جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

050832167 2288211 0491 2صيانة المدارس اإلبتدائية  بالمنستير52 0280

121250 3711 3711 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بالمنستير52 016ج

121417 0508321 3711 2288211 4201 067623جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

276 نظـام أمـد

20132013

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

17917916910بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالمنستير  52 0017

23723722512بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالمنستير52 016ج

0676341617923716922522جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

62427435025030569صيانة المدارس اإلعدادية بالمنستير52 131 0281

44044036080تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالمنستير52 360 016ج

064491274350440250305360149 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

39739738710بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالمنستير  52 0017

4914914847بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالمنستير52 016ج

0676588839749138748417جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

877227650227502148صيانة المعاهد بالمنستير52 86 0282

44044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالمنستير52 360 016ج

317446227650440227502360228 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

145145145بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالمنستير 52 0017

06767145145145جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

24124122615إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالمنستير  52 0017

1921921884إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالمنستير52 016ج

0676843324119222618819جملــة الفصـل

321944 8043 5272 8461 0213 7293 5969371 8جملــة المندوبية



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

277 نظـام أمـد

20132013

المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

594594594بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالمهدية 53 0018

950950837113بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بالمهدية53 017ج

544594950594837113 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

681890791760765156 1صيانة المدارس اإلبتدائية بالمهدية53 0285

171921250 1711 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بالمهدية53 017ج

171760765921406 8528907911 067622جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

60360359310بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالمهدية  53 0018

2012011956بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بالمهدية53 017ج

0676380460320159319516جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

71921950020042099صيانة المدارس اإلعدادية بالمهدية53 131 0286

33033027060تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالمهدية53 270 017ج

049401219500330200420270159 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

35435434410بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالمهدية  53 0018

40740738027بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بالمهدية53 017ج

0676576135440734438037جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

724194530194414116صيانة المعاهد بالمهدية53 86 0287

33033027060تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالمهدية53 270 017ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

278 نظـام أمـد

20132013

054356194530330194414270176 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

050225 2751 2751 1بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالمهدية53 0018

650650495155تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بالمهدية 53 0288

275275275بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بالمهدية53 009ج

66066058080تهيئة وصيانة المبيتات بالمهدية53 540 026ج

545855460 9259351 8605401 067672جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

30230228319إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالمهدية  53 0018

3183183117إقتناء تجهيزات تربوية عادية بالمهدية53 017ج

0676862030231828331126جملــة الفصـل

393 0391 9584 1544 6421 5994 3035 2971 5441 11جملــة المندوبية

1المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

1548548548بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بصفاقس  61 0019

100954146 1001 11بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بصفاقس 61 018ج

100548954146 6485481 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

071665995192 8527811 11صيانة المدارس اإلبتدائية بصفاقس 61 0290

361350 7111 7111 11تهيئة المدارس اإلبتدائية بصفاقس 61 018ج

361542 7116659951 0711 5637811 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

138638637610بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بصفاقس   61 0019

143943940336بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بصفاقس 61 018ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

279 نظـام أمـد

20132013

0676382538643937640346جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

054254800230666158 11صيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 61 121 0291

1550550450100تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 61 450 018ج

604571254800550230666450258 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

139939938910بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بصفاقس   61 0019

12832832767بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بصفاقس 61 018ج

0676568239928338927617جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

051251800250614187 11صيانة المعاهد بصفاقس 61 149 0292

1550550450100تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بصفاقس 61 450 018ج

601599251800550250614450287 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

1305305305بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بصفاقس   61 0019

138038032060صيانة المبيتات و المطاعم بصفاقس 61 0293

155055048070تهيئة وصيانة المبيتات بصفاقس 61 450 024ج

23545038030555032036548070 067671جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

14404404337إقتناء تجهيزات تربوية عادية بصفاقس 61 018ج

067684404404337جملــة الفصـل

373 8071 9534 4653 6231 3095 6664 6201 5981 11جملــة المندوبية

2المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
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البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

280 نظـام أمـد

20132013

2585585585بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بصفاقس  61 0020

2990990873117بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بصفاقس 61 019ج

575585990585873117 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

387817570695584108 21صيانة المدارس اإلبتدائية بصفاقس 61 0295

361350 7111 7111 21تهيئة المدارس اإلبتدائية بصفاقس 61 019ج

361458 7116955841 0988175701 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

233333332310بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بصفاقس   61 0020

23393393327بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بصفاقس 61 019ج

0676367233333932333217جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

270420450018542099صيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 61 121 0296

249549540590تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 61 405 019ج

199526204500495185420405189 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

238538537510بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بصفاقس   61 0020

24394394327بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بصفاقس 61 019ج

0676582438543937543217جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

2901301600300462139صيانة المعاهد بصفاقس 61 149 0297

244044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بصفاقس 61 360 019ج

341509301600440300462360219 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

281 نظـام أمـد

20132013

2305305305بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم  بصفاقس   61 0020

1800800610190تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بصفاقس  61 0292

2800800610190تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بصفاقس  61 0297

237937932059صيانة المبيتات و المطاعم بصفاقس 61 0298

244044039050تهيئة وصيانة المبيتات بصفاقس 61 360 025ج

584390430 9054403201 7243603791 067672جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

120220219111إقتناء تجهيزات تربوية عادية بصفاقس   61 0019

245445442628إقتناء تجهيزات تربوية عادية بصفاقس   61 0020

21951951887إقتناء تجهيزات تربوية عادية بصفاقس 61 019ج

0676885165619561718846جملــة الفصـل

493 3411 9504 5004 0491 5345 7015 3951 2841 12جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بقفصة
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

218 2181 2181 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقفصة 71 0021

810810687123بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقفصة71 020ج

218687123 2188101 0281 067612جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

234263 1301 3001 3271 6271 2صيانة المدارس اإلبتدائية  بقفصة71 0300

311300 6111 6111 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بقفصة71 020ج

311563 2341 1301 6111 3001 3271 2381 067624جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

77477476410بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقفصة  71 0021

3713713647بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقفصة71 020ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

282 نظـام أمـد

20132013

14577437176436417 067631جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

300500800450692158 1صيانة المدارس اإلعدادية بقفصة71 0301

550550450100تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقفصة71 450 020ج

850450500800550450692450258 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

75275274210بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقفصة  71 0021

5335335267بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقفصة71 020ج

28575253374252617 067651جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

200330938266 5343341 1صيانة المعاهد بقفصة71 186 0302

44044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقفصة71 360 020ج

200440330938360346 9745463341 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

465465465بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بقفصة  71 0021

950950723227تهية وصيانة المبيتات والمطاعم بقفصة 71 0302

50050042575صيانة المبيتات و المطاعم بقفصة71 0303

38538534045تهيئة وصيانة المبيتات بقفصة71 315 019ج

263340272 4153854251 3003155001 067672جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

34534532520إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقفصة  71 0021

2442442386إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقفصة71 020ج

0676858934524432523826جملــة الفصـل

622 2761 1764 3357 9442 8044 6617 3112 4091 15جملــة المندوبية



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

283 نظـام أمـد

20132013

المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

734 7341 7341 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسيدي بوزيد 43 0015

137158 2951 2951 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بسيد بوزيد43 021ج

137158 7341 2951 7341 0291 067613جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

868352 5601 9521 8281 7801 3صيانة المدارس اإلبتدائية بسيدي بوزيد43 0270

751400 1511 1512 2تهيئة المدارس اإلبتدائية بسيدي بوزيد43 021ج

751752 8681 5601 1511 9522 8281 9311 067625جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

86686685610بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد  43 0015

5205205119بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد43 021ج

38686652085651119 067631جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

100675958217 8507501 1صيانة المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد43 373 0271

715715585130تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد43 585 021ج

100715675958585347 5659587501 067642جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

90590589510بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسيدي بوزيد  43 0015

4824824739بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بسيد بوزيد43 021ج

38790548289547319 067651جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

300548996304 8485481 1صيانة المعاهد بسيدي بوزيد43 298 0272

550550450100تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسيدى بوزيد43 450 021ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

284 نظـام أمـد

20132013

300550548996450404 3987485481 067662جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

650225 8751 8751 1بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بسيدي بوزيد43 0015

250953297 2501 1تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بسيدي بوزيد 43 0272

700700595105صيانة المبيتات و المطاعم بسيدي بوزيد43 0273

610610610بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بسيدي بوزيد43 005ج

55055048070تهيئة وصيانة المبيتات بسيدى بوزيد43 450 017ج

090592 7081 1605952 1251 9854507003 067674جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

70170166041إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسيدي بوزيد  43 0015

7537537458إقتناء تجهيزات تربوية عادية بسيدي بوزيد43 021ج

45470175366074549 067681جملــة الفصـل

340 7422 6756 37810 6263 6837 82611 1563 1352 23جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بتوزر
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

408408408بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتوزر 72 0022

29029025832بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتوزر72 022ج

0676169840829040825832جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

31777654166056196 1صيانة المدارس اإلبتدائية بتوزر72 0305

871871721150تهيئة المدارس اإلبتدائية بتوزر72 022ج

188776541871660561721246 067622جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

342342342بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتوزر  72 0022



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

285 نظـام أمـد

20132013

1161161106بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتوزر72 022ج

067634583421163421106جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

79034045030539689صيانة المدارس اإلعدادية بتوزر72 0306

27527522550تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بتوزر72 225 022ج

065225340450275305396225139 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

38138137110بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتوزر  72 0022

2012011947بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتوزر72 022ج

0676558238120137119417جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

62822840022531192صيانة المعاهد بتوزر72 0307

22022018040تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بتوزر72 180 022ج

06766848180228400220225311180132جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

825825600225بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بتوزر72 0022

15015011337تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم بتوزر 72 0308

130130130بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بتوزر72 006ج

16516514520تهيئة وصيانة المبيتات بتوزر72 135 020ج

270135975295713275282 067671جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

7272684إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتوزر  72 0022

1891891845إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتوزر72 022ج

0676826172189681849جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

286 نظـام أمـد

20132013

147863 1702 1903 4571 5692 3443 3705401 7جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بقابس
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

620620620بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقابس 81 0024

790790652138بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقابس81 023ج

410620790620652138 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

045182 2801 0011 5061 5071 2صيانة المدارس اإلبتدائية  بقابس81 0315

751400 1511 1512 2تهيئة المدارس اإلبتدائية بقابس81 023ج

751582 0451 2801 1511 0012 5061 6581 067624جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

50250249210بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقابس  81 0024

4354354287بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقابس81 023ج

0676393750243549242817جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

025475550430486109 1صيانة المدارس اإلعدادية بقابس81 0316

660660540120تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقابس81 540 023ج

685540475550660430486540229 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

52352351310بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقابس  81 0024

4174174107بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقابس81 023ج

0676594052341751341017جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

393543850540651202 1صيانة المعاهد بقابس81 242 0317



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

287 نظـام أمـد

20132013

44044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقابس81 360 023ج

833602543850440540651360282 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

305305305بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم  بقابس  81 0024

500500385115تهية وصيانة المبيتات والمطاعم بقابس 81 0317

40040034060صيانة المبيتات و المطاعم بقابس81 0318

27527524035تهيئة وصيانة المبيتات بقابس81 225 023ج

480225400805275340750240150 067671جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

26626625115إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقابس  81 0024

5395395336إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقابس81 023ج

0676880526653925153321جملــة الفصـل

436 9141 8084 5904 7072 1175 9245 3672 7481 13جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بقبلي
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

498498498بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقبلي 73 0023

47547539976بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بقبلي73 024ج

0676197349847549839976جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

065979187 2509811 2311 2صيانة المدارس اإلبتدائية بقبلي73 0310

270300 5701 5701 1تهيئة المدارس اإلبتدائية بقبلي73 024ج

270487 0659791 5701 2509811 8011 067623جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

50150149110بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقبلي  73 0023



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

288 نظـام أمـد

20132013

2992992954بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بقبلي73 024ج

0676380050129949129514جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

065415650375562128 1صيانة المدارس اإلعدادية بقبلي73 0311

44044036080تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقبلي73 360 024ج

505360415650440375562360208 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

50150149110بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقبلي  73 0023

1571571507بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بقبلي73 024ج

0676565850115749115017جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

000850996647207 8501 1صيانة المعاهد بقبلي73 0312

44044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقبلي73 360 024ج

000850440996647360287 2903601 067662جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

145145145بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بقبلي  73 0023

670120550100413157صيانة المبيتات و المطاعم بقبلي73 0313

930930930بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بقبلي73 007ج

44044039050تهيئة وصيانة المبيتات بقبلي73 360 021ج

320207 3701005581 1853601206951 067672جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

8989845إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقبلي  73 0023

5475475425إقتناء تجهيزات تربوية عادية بقبلي73 024ج

06768636895478454210جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

289 نظـام أمـد

20132013

306 6961 3104 5364 2982 7655 7854 0802 8481 12جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بمدنين
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

686686686بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بمدنين 82 0025

010853157 0101 1بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بمدنين82 025ج

010686853157 6966861 067611جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

414267 3201 4511 5501 0011 3صيانة المدارس اإلبتدائية بمدنين82 0320

751400 1511 1512 2تهيئة المدارس اإلبتدائية بمدنين82 025ج

751667 4141 3201 1511 4512 5501 1521 067625جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

46446445410بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بمدنين  82 0025

42442440915بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بمدنين82 025ج

0676388846442445440925جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

80040040036036179صيانة المدارس اإلعدادية بمدنين82 0321

33033027060تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بمدنين82 270 025ج

130270400400330360361270139 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

59559558510بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بمدنين  82 0025

4524524439بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بمدنين82 025ج

04759545258544319 067651جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

308558750558571179 1صيانة المعاهد بمدنين82 272 0322



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

290 نظـام أمـد

20132013

44044036080تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بمدنين82 360 025ج

748632558750440558571360259 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

430430430بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بمدنين  82 0025

45010035085263102صيانة المبيتات و المطاعم بمدنين82 0323

520520520بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بمدنين82 008ج

44044039050تهيئة وصيانة المبيتات بمدنين82 360 022ج

84036010078096085693910152 067671جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

1731731649إقتناء تجهيزات تربوية عادية بمدنين  82 0025

5355355287إقتناء تجهيزات تربوية عادية بمدنين82 025ج

0676870817353516452816جملــة الفصـل

434 5241 9285 3234 3022 2996 6085 2622 2091 14جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

460460460بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتطاوين 83 0026

36536531946بناء وتوسيع المدارس اإلبتدائية بتطاوين83 026ج

0676182546036546031946جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

000681850678153 6811 1صيانة المدارس اإلبتدائية بتطاوين83 0325

871871721150تهيئة المدارس اإلبتدائية بتطاوين83 026ج

000681871850678721303 5521 067622جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

40140139110بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتطاوين  83 0026



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

291 نظـام أمـد

20132013

1571571507بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية بتطاوين83 026ج

0676355840115739115017جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

001451550410482109 1صيانة المدارس اإلعدادية بتطاوين83 0326

38538531570تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بتطاوين83 315 026ج

386315451550385410482315179 067641جملــة الفصـل

بناء و توسيع المعاهد  الثانوية06765

50650649610بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتطاوين  83 0026

1711711647بناء وتوسيع المعاهد الثانوية بتطاوين83 026ج

0676567750617149616417جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

063323740320581162 1صيانة المعاهد بتطاوين83 0327

22022018040تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بتطاوين83 180 026ج

283180323740220320581180202 067661جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

145145145بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بتطاوين  83 0026

17517515025صيانة المبيتات و المطاعم بتطاوين83 0328

640640640بناء وتوسيع المبيتات والمطاعم بتطاوين 83 001ج

0676796017514564015014564025جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

1271271207إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتطاوين 83 0026

1341341295إقتناء تجهيزات تربوية عادية بتطاوين83 026ج

0676826112713412012912جملــة الفصـل

618801 3532 7303 9431 6102 9493 5024951 8جملــة المندوبية



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

292 نظـام أمـد

20132013

مختلف المندوبيات
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

500 0001 5006 5007 20127بناء أسيجة ـ برنامج  00 0027

500 0001 5006 5007 067617جملــة الفصـل

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

800 2003 00011 00015 15صيانة المدارس اإلبتدائية ـإعتمادات غير موزعة00 0326

690 3102 0002 0005 5 تعهد وصيانة المدارس اإلبتدائية  بمختلف المندوبيات ـ إعتمادات غير00 078ج

490 3106 2002 00011 0005 00015 0676220جملــة الفصـل

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

000500 5002 5002 20122بناء أسيجة ـ برنامج  00 0027

000500 5002 5002 067632جملــة الفصـل

تهيئة مدارس إعدادية06764

470 1151 0002 5854 0002 5855 7صيانة المدارس اإلعدادية ـ إعتمادات غير موزعة00 2 115 0027

470 1151 0002 5854 0002 1155 5852 067647جملــة الفصـل

تهيئة معاهد ثانوية06766

800900 5001 2003 0002 2004 6صيانة المعاهد الثانوية ـ إعتمادات غير موزعة00 1 800 0027

800900 5001 2003 0002 8004 2001 067666جملــة الفصـل

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

350 4003 0002 7502 0002 7505 7تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم ـ إعتمادات غير موزعة00 2 250 0329

350 4003 0002 7502 0002 2505 7502 067677جملــة الفصـل

تجهيزات تربوية06768

450 9002 3505 3508 8إقتناء تجهيزات  تربوية عادية ـ إعتمادات غير موزعة00 0027

000 0003 0007 00010 10دعم التجهيزات التربوية ـ إعتمادات غير موزعة00 029ج

450 0005 9007 0005 35010 3508 0676818جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

293 نظـام أمـد

20132013

660 62519 60015 53534 35022 16547 8856 69جملــة المندوبية

401 63840 79759 853188 295153 484652 946163 335128 77456 583 الجملة  العامة
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د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013
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

20112012 2010

المندوبيات الجهوية  للتربية: التربية _27 الباب:

294

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

1المندوبية الجهوية للتربية بتونس 
تهيئة مدارس إعدادية 09764

12353816532صيانة المدارس اإلعدادية بتونس 11 235 0201

1675180495تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بتونس 11 675 001ج

91023567538165180527جملــة الفصـل 09764
تهيئة معاهد ثانوية 09766

122488136صيانة المعاهد  بتونس 11 224 0202

1450150300تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بتونس 11 450 001ج

67422445088136150300جملــة الفصـل 09766
125126301330827 5844591 1جملــة المندوبية

2المندوبية الجهوية للتربية بتونس 
تهيئة مدارس إعدادية 09764

219813959صيانة المدارس اإلعدادية بتونس 11 198 0206

2630170460تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بتونس 11 630 002ج

828198630139170519جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

220517332صيانة المعاهد  بتونس 11 205 0207

2360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية  بتونس 11 360 002ج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

295 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

565205360173120272جملــة الفصـل 09766
393403990312290791 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بأريانة
تهيئة مدارس إعدادية 09764

16811850صيانة المدارس اإلعدادية بأريانة12 168 0211

675180495تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بأريانة12 675 003ج

843168675118180545جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766
33624294صيانة المعاهد بأريانة12 336 0212

450150300تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بأريانة12 450 003ج

786336450242150394جملــة الفصـل 09766
125360330939 6295041 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة
تهيئة مدارس إعدادية 09764

1319041صيانة المدارس اإلعدادية بمنوبة14 131 0221

22560165تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بمنوبة14 225 004ج

3561312259060206جملــة الفصـل 09764
تهيئة معاهد ثانوية 09766

936726صيانة المعاهد بمنوبة14 93 0222

27090180تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بمنوبة14 270 004ج

363932706790206جملــة الفصـل 09766
719224495157150412جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس
تهيئة مدارس إعدادية 09764

14910049صيانة المدارس اإلعدادية ببن عروس13 149 0216



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

296 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

27070200تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية ببن عروس13 270 005ج

41914927010070249جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

936726صيانة المعاهد ببنعروس13 93 0217

360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية  ببن عروس13 360 005ج

4539336067120266جملــة الفصـل 09766
872242630167190515جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بزغوان
تهيئة مدارس إعدادية 09764

14910445صيانة المدارس اإلعدادية بزغوان22 149 0231

22560165تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  بزغوان22 225 006ج

37414922510460210جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

936726صيانة المعاهد بزغوان22 93 0232

22570155تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بزغوان22 225 006ج

318932256770181جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

36090270تهيئة وصيانة المبيتات بزغوان22 360 010ج

36036090270جملــة الفصـل 09767
052242810171220661 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بنزرت
تهيئة مدارس إعدادية 09764

14910445صيانة المدارس اإلعدادية ببنزرت23 149 0236

360100260تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية ببنزرت23 360 007ج

509149360104100305جملــة الفصـل 09764



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

297 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

تهيئة معاهد ثانوية 09766

936726صيانة المعاهد ببنزرت23 93 0237

360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية ببنزرت23 360 007ج

4539336067120266جملــة الفصـل 09766
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

585140445تهيئة وصيانة المبيتات ببنزرت23 585 012ج

585585140445جملــة الفصـل 09767
016 3051713601 5472421 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بنابل
تهيئة مدارس إعدادية 09764

1319239صيانة المدارس اإلعدادية بنابل21 131 0226

360100260تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بنابل21 360 008ج

49113136092100299جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

20514857صيانة المعاهد بنابل21 205 0227

360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية   بنابل21 360 008ج

565205360148120297جملــة الفصـل 09766
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

27065205تهيئة وصيانة المبيتات بنابل21 270 027ج

27027065205جملــة الفصـل 09767
326336990240285801 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بباجة
تهيئة مدارس إعدادية 09764

14910445صيانة المدارس اإلعدادية بباجة31 149 0241

31585230تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بباجة31 315 009ج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

298 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

46414931510485275جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

405130275تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بباجة31 405 009ج

405405130275جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

405100305تهيئة وصيانة المبيتات بباجة31 405 011ج

405405100305جملــة الفصـل 09767
125104315855 2741491 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة
تهيئة مدارس إعدادية 09764

14910445صيانة المدارس اإلعدادية بجندوبة32 149 0246

360100260تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بجندوبة32 360 010ج

509149360104100305جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

18613452صيانة المعاهد بجندوبة32 186 0247

450150300تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بجندوبة32 450 010ج

636186450134150352جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

495120375تهيئة وصيانة المبيتات بجندوبة32 495 013ج

495495120375جملــة الفصـل 09767
032 3052383701 6403351 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بالكاف
تهيئة مدارس إعدادية 09764

16811850صيانة المدارس اإلعدادية بالكاف33 168 0251

360100260تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالكاف33 360 011ج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

299 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

528168360118100310جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

14910742صيانة المعاهد بالكاف33 149 0252

27090180تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالكاف33 270 011ج

41914927010790222جملــة الفصـل 09766
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

675160515تهيئة وصيانة المبيتات بالكاف33 675 015ج

675675160515جملــة الفصـل 09767
047 3052253501 6223171 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بسليانة
تهيئة مدارس إعدادية 09764

14910445صيانة المدارس اإلعدادية بسليانة34 149 0256

360100260تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسليانة34 360 012ج

509149360104100305جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

16812147صيانة المعاهد بسليانة34 168 0257

360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسليانة34 360 012ج

528168360121120287جملــة الفصـل 09766
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

36090270تهيئة وصيانة المبيتات بسليانة34 360 014ج

36036090270جملــة الفصـل 09767
080225310862 3973171 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين
تهيئة مدارس إعدادية 09764

373261112صيانة المدارس اإلعدادية بالقصرين42 373 0266



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

300 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

630170460تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالقصرين42 630 013ج

003373630261170572 1جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

29821484صيانة المعاهد بالقصرين42 298 0267

540180360تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالقصرين42 540 013ج

838298540214180444جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

450110340تهيئة وصيانة المبيتات بالقصرين42 450 016ج

450450110340جملــة الفصـل 09767
356 6204754601 2916711 2جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بسوسة
تهيئة مدارس إعدادية 09764

16811850صيانة المدارس اإلعدادية بسوسة51 168 0276

360100260تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسوسة51 360 014ج

528168360118100310جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

936726صيانة المعاهد بسوسة51 93 0277

360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسوسة51 360 014ج

4539336067120266جملــة الفصـل 09766
981261720185220576جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان
تهيئة مدارس إعدادية 09764

450120330تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالقيروان41 450 015ج

450450120330جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

301 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

540180360تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالقيروان41 540 015ج

540540180360جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

855205650تهيئة وصيانة المبيتات بالقيروان41 855 018ج

855855205650جملــة الفصـل 09767
340 8455051 8451 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير
تهيئة مدارس إعدادية 09764

1319239صيانة المدارس اإلعدادية بالمنستير52 131 0281

360100260تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالمنستير52 360 016ج

49113136092100299جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766
866620صيانة المعاهد بالمنستير52 86 0282

360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالمنستير52 360 016ج

4468636066120260جملــة الفصـل 09766
937217720158220559جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية
تهيئة مدارس إعدادية 09764

1319239صيانة المدارس اإلعدادية بالمهدية53 131 0286

27070200تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بالمهدية53 270 017ج

4011312709270239جملــة الفصـل 09764
تهيئة معاهد ثانوية 09766

866620صيانة المعاهد بالمهدية53 86 0287

27090180تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بالمهدية53 270 017ج

356862706690200جملــة الفصـل 09766



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

302 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

540130410تهيئة وصيانة المبيتات بالمهدية53 540 026ج

540540130410جملــة الفصـل 09767
080158290849 2972171 1جملــة المندوبية

1المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 
تهيئة مدارس إعدادية 09764

11218536صيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 61 121 0291

1450120330تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 61 450 018ج

57112145085120366جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

114912227صيانة المعاهد بصفاقس 61 149 0292

1450150300تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بصفاقس 61 450 018ج

599149450122150327جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

1450110340تهيئة وصيانة المبيتات بصفاقس 61 450 024ج

450450110340جملــة الفصـل 09767
033 3502073801 6202701 1جملــة المندوبية

2المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 
تهيئة مدارس إعدادية 09764

21218536صيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 61 121 0296

2405110295تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بصفاقس 61 405 019ج

52612140585110331جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

214912227صيانة المعاهد بصفاقس 61 149 0297

2360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بصفاقس 61 360 019ج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

303 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

509149360122120267جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

236090270تهيئة وصيانة المبيتات بصفاقس 61 360 025ج

36036090270جملــة الفصـل 09767
125207320868 3952701 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بقفصة
تهيئة مدارس إعدادية 09764

450120330تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقفصة71 450 020ج

450450120330جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766
18613452صيانة المعاهد بقفصة71 186 0302

360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقفصة71 360 020ج

546186360134120292جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

31580235تهيئة وصيانة المبيتات بقفصة71 315 019ج

31531580235جملــة الفصـل 09767
125134320857 3111861 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد
تهيئة مدارس إعدادية 09764

373261112صيانة المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد43 373 0271

585160425تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بسيدي بوزيد43 585 021ج

958373585261160537جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

29821484صيانة المعاهد بسيدي بوزيد43 298 0272

450150300تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بسيدى بوزيد43 450 021ج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

304 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

748298450214150384جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

450110340تهيئة وصيانة المبيتات بسيدى بوزيد43 450 017ج

450450110340جملــة الفصـل 09767
261 4854754201 1566711 2جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بتوزر
تهيئة مدارس إعدادية 09764

22560165تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بتوزر72 225 022ج

22522560165جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766
18060120تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بتوزر72 180 022ج

18018060120جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

13530105تهيئة وصيانة المبيتات بتوزر72 135 020ج

13513530105جملــة الفصـل 09767
540540150390جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بقابس
تهيئة مدارس إعدادية 09764

540150390تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقابس81 540 023ج

540540150390جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

24217468صيانة المعاهد بقابس81 242 0317

360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقابس81 360 023ج

602242360174120308جملــة الفصـل 09766



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

305 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

22550175تهيئة وصيانة المبيتات بقابس81 225 023ج

22522550175جملــة الفصـل 09767
125174320873 3672421 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بقبلي
تهيئة مدارس إعدادية 09764

360100260تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بقبلي73 360 024ج

360360100260جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بقبلي73 360 024ج

360360120240جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

36090270تهيئة وصيانة المبيتات بقبلي73 360 021ج

36036090270جملــة الفصـل 09767
080310770 0801 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بمدنين
تهيئة مدارس إعدادية 09764

27070200تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بمدنين82 270 025ج

27027070200جملــة الفصـل 09764
تهيئة معاهد ثانوية 09766

27219676صيانة المعاهد بمدنين82 272 0322

360120240تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بمدنين82 360 025ج

632272360196120316جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

36090270تهيئة وصيانة المبيتات بمدنين82 360 022ج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

306 نظـام أمـد

20132013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

36036090270جملــة الفصـل 09767
262272990196280786 1جملــة المندوبية

المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين
تهيئة مدارس إعدادية 09764

31585230تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية بتطاوين83 315 026ج

31531585230جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

18070110تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية بتطاوين83 180 026ج

18018070110جملــة الفصـل 09766
495495155340جملــة المندوبية

مختلف المندوبيات
تهيئة مدارس إعدادية 09764

575 1155401 2صيانة المدارس اإلعدادية ـ إعتمادات غير موزعة00 2 115 0027

575 1155401 1152 2جملــة الفصـل 09764

تهيئة معاهد ثانوية 09766

200 8006001 1صيانة المعاهد الثانوية ـ إعتمادات غير موزعة00 1 800 0027

200 8006001 8001 1جملــة الفصـل 09766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم 09767

730 2505201 2تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم ـ إعتمادات غير موزعة00 2 250 0329

730 2505201 2502 2جملــة الفصـل 09767
505 6604 1651 1656 6جملــة المندوبية

40 7977 04733 7501265 0409 51026 121 الجملة  العامة



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

2013
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :27

307

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

المندوبیات الجھویة  للتربیة: التربیة 

جدول إجمالي حسب الواليات

تونس 118 8898 8897 4818 8898 8897 481

اريانة 124 6804 6804 0034 6804 6804 003

بن عروس 134 4844 4843 8124 4844 4843 812

منوبة 143 6793 6793 1423 6793 6793 142

نابل 214 4194 4193 7594 4194 4193 759

زغوان 223 5323 5323 0023 5323 5323 002

بنزرت 236 5206 5205 6376 5206 5205 637

باجة 315 0135 0134 3105 0135 0134 310

جندوبة 325 9405 9405 1755 9405 9405 175

الكاف 336 0446 0445 3436 0446 0445 343

سليانة 345 2095 2094 4825 2095 2094 482

القيروان 416 4146 4145 4876 4146 4145 487



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

2013
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :27

308

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

المندوبیات الجھویة  للتربیة: التربیة 

جدول إجمالي حسب الواليات

القصرين 427 7147 7146 6487 7147 7146 648

سيدي بوزيد 437 6267 6266 7427 6267 6266 742

سوسة 513 9753 9753 4433 9753 9753 443

المنستير 523 8463 8463 3213 8463 8463 321

المهدية 534 6424 6424 0394 6424 6424 039

صفاقس 6110 67210 6729 14810 67210 6729 148

قفصة 714 9444 9444 2764 9444 9444 276

توزر 722 4572 4572 1472 4572 4572 147

قبلي 735 2985 2984 6965 2985 2984 696

قابس 815 7075 7074 9145 7075 7074 914

مدنين 826 3026 3025 5246 3026 3025 524

تطاوين 832 9432 9432 6182 9432 9432 618



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

2013
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :27

309

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

المندوبیات الجھویة  للتربیة: التربیة 

جدول إجمالي حسب الواليات

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 9822 53522 53515 62522 53522 53515 625

774 484128 484153 774153 484128 484153 153الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد
ميزانية الدولة لسنة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
نفقات التنمية

 الجملةمشاريع و برامج جديدة

الجزء : الباب :

ج.ت

272

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة
جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
قانون البرامجقانون البرامجقانون البرامج التعهد

310

المندوبیات الجھویة  للتربیة: التربیة 

112 1152 115620 2 1152 115620 تونس

121 1251 125330 1 1251 125330 اریانة

13630630190 630630190 بن عروس

14495495150 495495150 منوبة

21990990285 990990285 نابل

22810810220 810810220 زغوان

231 3051 305360 1 3051 305360 بنزرت

311 1251 125315 1 1251 125315 باجة

321 3051 305370 1 3051 305370 جندوبة

331 3051 305350 1 3051 305350 الكاف

341 0801 080310 1 0801 080310 سلیانة

411 8451 845505 1 8451 845505 القیروان

421 6201 620460 1 6201 620460 القصرین

431 4851 485420 1 4851 485420 سیدي بوزید



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد
ميزانية الدولة لسنة

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
نفقات التنمية

 الجملةمشاريع و برامج جديدة

الجزء : الباب :

ج.ت

272

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة
جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
قانون البرامجقانون البرامجقانون البرامج التعهد

311

المندوبیات الجھویة  للتربیة: التربیة 

51720720220 720720220 سوسة

52720720220 720720220 المنستیر

531 0801 080290 1 0801 080290 المھدیة

612 4752 475700 2 4752 475700 صفاقس

711 1251 125320 1 1251 125320 قفصة

72540540150 540540150 توزر

731 0801 080310 1 0801 080310 قبلي

811 1251 125320 1 1251 125320 قابس

82990990280 990990280 مدنین

83495495155 495495155 تطاوین

986 1656 1651 660 6 1656 1651 660 مشاریع و برامج جھویة
غیر موزعة

510 7509 75033 33الجمـــلة :  33 75033 7509 510



312

ت ج 11
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

210210210بناء 7 قاعات عادية

151515بناء 1 مكتب مدير

150150100بناء مجموعات صحية
151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة

150150150بناء المدرسة اإلبتدائية البحر األزرق 2

540540490مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

404040بناء وتهيئة 4 فضاءات لألقسام التحضيرية
111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة
140014001000صيانة المدارس االبتدائية

144114411041مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

210210210بناء 7 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة

303021بناء مجموعات صحية

356356347مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

1500825675675180صيانة المدارس اإلعدادية

1500825675675180مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765

150150150بناء 5 قاعات عادية 

363636بناء 1 قاعة مختصة

150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني

505050بناء1 قاعة مراجعة

363636بناء 1 قاعة إعالمية

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة

303021بناء  مجموعات صحية

707056بناء أسيجة 

602602579مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

1000550450450150صيانة المعاهد الثانوية

1000550450450150مجموع الفصل 06766
تجهيزات تربوية06768

282828تجهيز 4 فضاءات لألقسام التحضيرية

272723 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

777777تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

132132128مجموع الفصل 06768 
5571444637101125330

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة
المندوبية الجهوية للتربية بتونس 1

 بحساب 1000 د

موارد عامة للميزانيةبيان المشاريع والبرامجالفصل
قانون البرامج

المجموع



313

ت ج 11
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

180180180بناء 6 قاعات عادية

151515بناء 1 مكتب مدير

250250167بناء مجموعات صحية

10010075بناء أسيجة

303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

150150150بناء المدرسة اإلبتدائية كرش الغابة بحدائق المنزه

150150150بناء المدرسة اإلبتدائية تفسيم المعز بسيدي حسين

875875767مجموع الفصل 06761
تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

404040تهيئة وبناء 4 فضاءات لألقسام التحضيرية

150015001200صيانة المدارس االبتدائية

154015401240مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

210210210بناء 7 قاعات عادية 

727272بناء 2 قاعتين مختصتين

303021بناء مجموعات صحية

312312303مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

1400770630630170صيانة المدارس اإلعدادية

1400770630630170مجموع الفصل 06764
بناء و توسيع المعاهد 06765

150150150بناء 5 قاعات عادية 

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية

505050بناء1 قاعة مراجعة

252518بناء  مجموعات صحية

12012096بناء أسيجة

381381350مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

800440360360120صيانة المعاهد الثانوية

800440360360120مجموع الفصل 06766
تجهيزات تربوية06768

282828تجهيز فضاءات لألقسام التحضيرية

323228 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

656565تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

125125121مجموع الفصل 06768 

543344433771990290

نفقـات التنمية لسنة 2013

وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

 بحساب 1000 د

قانون البرامج
موارد عامة للميزانية

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

بيان المشاريع والبرامجالفصل

المجموع

المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2



314

ت ج 12
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

180180180بناء 6 قاعات عادية

151515بناء 1 مكتب مدير

250250167بناء مجموعات صحية

10010075بناء أسيجة

303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

150150150بناء المدرسة اإلبتدائية بحي الزيتون دار فضال

150150150بناء المدرسة اإلبتدائية الصنهاجي 2

150150150بناء المدرسة اإلبتدائية بحي شاكر رواد

10251025917مجموع الفصل 06761
تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

707070تهيئة وبناء 7 فضاءات لألقسام التحضيرية

111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة

150015001200صيانة المدارس االبتدائية

157115711271مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

180180180بناء 6 قاعات عادية 

363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية

505050بناء 1 قاعة مراجعة

252518بناء  مجموعات صحية

327327320مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

1500825675675180صيانة المدارس اإلعدادية
1500825675675180مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765

120120120بناء 4 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
252518بناء مجموعات صحية

231231224مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

1000550450450150صيانة المعاهد الثانوية

1000550450450150مجموع الفصل 06766

تجهيزات تربوية06768

494949تجهيز7 فضاءات لألقسام التحضيرية

373732 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

656565تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

151151146مجموع الفصل 06768 

5805468040031125330

 بحساب 1000 د

المجموع

قانون البرامج

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

الفصل

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة
المندوبية الجهوية للتربية بأريانة

موارد عامة للميزانيةبيان المشاريع والبرامج



315

ت ج 13
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

120120120بناء 4 قاعات عادية
151515بناء 1 مكتب مدير

454545بناء 1 مطعم مدرسي
200200133بناء مجموعات صحية

10010075بناء أسیجة
151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة

150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة بنعسان
150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة فولفو بومھل

795795703مجموع الفصل 06761
تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

707070 تهيئة وبناء 7 فضاءات لألقسام التحضيرية
111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة
180018001400صيانة المدارس االبتدائية

187118711471مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

120120120بناء 4 قاعات عادية
363636بناء 1 قاعة مختصة
505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعة إعالمية
303021بناء مجموعات صحية

272272263مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

60033027027070صيانة المدارس اإلعدادية
60033027027070مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
909090بناء 3 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة
252518بناء مجموعات صحية

909072بناء أسيجة
241241216مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766
800440360360120صينة المعاهد الثانوية

800440360360120مجموع الفصل 06766
تجهيزات تربوية06768

494949تجهيز7 فضاءات لألقسام التحضيرية
414135 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

445445445تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
535535529مجموع الفصل 06768 

511444843812630190

 بحساب 1000 د

المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس

نفقـات التنمية لسنة 2013

موارد عامة للميزانيةالفصل

وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية
توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

قانون البرامج

المجموع

بيان المشاريع والبرامج



316

ت ج 14
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

120120120بناء 4 قاعة عادية
151515بناء 1 مكتب مدير

200200133بناء مجموعات صحية
150150113بناء أسیجة

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة

500500396مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

707070تهيئة وبناء 7 فضاءات لألقسام التحضيرية

111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة

12001200950صيانة المدارس االبتدائية

127112711021مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

120120120بناء 4 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعة إعالمية
303021بناء مجموعات صحية

909065بناء أسیجة
398398364مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

50027522522560صيانة المدارس اإلعدادية
50027522522560مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
606060بناء 2 قاعتين عاديتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية

150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني
505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعة إعالمية
252518بناء مجموعات صحية

150150120بناء أسیجة

507507470مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

60033027027090 صيانة المعاهد الثانوية

60033027027090مجموع الفصل 06766

تجهيزات تربوية06768

494949تجهيز7 فضاءات لألقسام التحضيرية

161614 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

333333333تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

398398396مجموع الفصل 06768 

417436793142495150

 بحساب 1000 د

المجموع

قانون البرامجالفصل

المندوبية الجهوية للتربية بمنوبـة

نفقـات التنمية لسنة 2013

موارد عامة للميزانيةبيان المشاريع والبرامج

وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية
توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة
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ت ج 21
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

180180180بناء 6 قاعات عادية
303030بناء 2 مكتبي مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
250250166بناء مجموعات صحية

200200150بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
750750616مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762
110110110تهيئة وبناء 11 فضاء لألقسام التحضيرية

111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة
150015001200صيانة المدارس االبتدائية

161116111311مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

120120120بناء 4 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة

252519بناء  مجموعات صحية
303022بناء أسیجة

297297283مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

800440360360100 صيانة المدارس اإلعدادية
800440360360100مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
909090بناء 3 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني

363636بناء 1 قاعة إعالمية
252519بناء مجموعات صحية

373373367مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

800440360360120صيانة المعاهد الثانوية
800440360360120مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
60033029027065تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم

60033029027065مجموع الفصل 06767
تجهيزات تربوية06768

777777تجهيز11 فضاء لألقسام التحضيرية
383832 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

636363تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
178178172مجموع الفصل 06768 

540944193759990285

المندوبية الجهوية للتربية بنابـل
 بحساب 1000 د

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

قانون البرامج
موارد عامة للميزانية

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

المجموع

بيان المشاريع والبرامجالفصل
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ت ج 22
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

150150150بناء 5 قاعات عادية
151515بناء 1 مكتب مدير

454545بناء 1 مطعم مدرسي  
240240160بناء مجموعات صحية

12012090بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء 1 مجموعة صحية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة

150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة بدوار الشرایطیة صواف زغوان
780780670مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

707070تهيئة 7 فضاءات لألقسام التحضيرية
111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة
12001200950صيانة المدارس االبتدائية

127112711021مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

120120120بناء 4 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة
505050بناء 1 قاعة مراجعة
252518بناء مجموعات صحية

231231224مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

50027522522560صيانة المدارس اإلعدادية
50027522522560مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
606060بناء 2 قاعتين عاديتين 
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
252518بناء مجموعات صحية

121121114مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

50027522522570صيانة المعاهد الثانوية
50027522522570مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
80044039036090تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم

80044039036090مجموع الفصل 06767
تجهيزات تربوية06768

494949تجهيز7 فضاءات لألقسام التحضيرية
393933 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

515151 تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
139139133مجموع الفصل 06768 

434235323002810220

المندوبية الجهوية للتربية بزغـوان
 بحساب 1000 د

بيان المشاريع والبرامجالفصل

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

المجموع

موارد عامة للميزانية
قانون البرامج
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ت ج 23
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

150150150بناء 5 قاعات عادية
454545بناء 3 مكاتب مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
350350233بناء مجموعات صحية

200200150بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء 1 مجموعة صحية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة

150150150بناء المدرسة اإلبتدائية بحافر مهر بنزرت الجنوبية
150150150بناء المدرسة اإلبتدائية بسجنان المدينة

11501150983مجموع الفصل 06761
تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

110110110تهيئة وبناء 11 فضاء لألقسام التحضيرية
111تهيئة 1 ممر بالمدارس الدامجة

200020001600صيانة المدارس االبتدائية
211121111711مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763
180180180بناء 6 قاعات عادية 

727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعات إعالمية

240240240بناء 3 مجموعات إدارية وقاعات أساتذة
303021بناء مجموعات صحية

909065بناء أسيجة
734734700مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764
800440360360100صيانة المدارس اإلعدادية

800440360360100مجموع الفصل 06764
بناء و توسيع المعاهد 06765

150150150بناء 5 قاعات عادية 
108108108بناء 3 قاعات مختصة
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية

150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني
505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعة إعالمية 
303021بناء مجموعات صحية

10010080بناء أسیجة
660660631مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766
800440360360120صيانة المعاهد الثانوية

800440360360120مجموع الفصل 06766
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

1300715630585140تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم
1300715630585140مجموع الفصل 06767

تجهيزات تربوية06768
777777تجهيز 11 فضاء لألقسام التحضيرية

474739 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية
146146146تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

270270262مجموع الفصل 06768 

7825652056371305360

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

 بحساب 1000 د

الفصل

المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت
توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

بيان المشاريع والبرامج

المجموع

قانون البرامج
موارد عامة للميزانية
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ت ج 31
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

150150150بناء 5 قاعات عادية
303030بناء 2 مكتبي مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
240240160بناء مجموعات صحية

200200150بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء 1 مجموعة صحية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة

150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة بالقمرتي
875875745مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762
110110110تهيئة وبناء 11 فضاء لألقسام التحضيرية

111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة
150015001200صيانة المدارس االبتدائية

161116111311مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

120120120بناء 4 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعة إعالمية

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة
303021بناء مجموعات صحية

10010071بناء أسیجة
488488450مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764
70038531531585صيانة المدارس اإلعدادية

70038531531585مجموع الفصل 06764
بناء و توسيع المعاهد 06765

150150150بناء 5 قاعات عادية 
727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة
303021بناء مجموعات صحية

418418409مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

900495405405130 صيانة المعاهد الثانوية
900495405405130مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
900495435405100تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم

900495435405100مجموع الفصل 06767
تجهيزات تربوية06768

777777تجهيز 11 فضاء لألقسام التحضيرية
404034 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

129129129تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
246246240مجموع الفصل 06768 

6138501343101125315

 بحساب 1000 د

بيان المشاريع والبرامج

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

المجموع

موارد عامة للميزانية قانون البرامجالفصل

المندوبية الجهوية للتربية بباجة
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ت ج 32
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

150150150بناء 5 قاعات عادية
454545بناء 3 مكاتب مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
300300200بناء مجموعات صحية

505038بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء 1 مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
150150150 بناء المدرسة اإلبتدائیة بالشرفة

800800688مجموع الفصل 06761
تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

140140140تهيئة وبناء 14 فضاء لألقسام التحضيرية
111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة
160016001250صيانة المدارس االبتدائية

174117411391مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

180180180بناء 6 قاعات عادية 
727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
727272بناء 2 قاعتي إعالمية

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة
303021بناء مجموعات صحية

520520511مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

800440360360100صيانة المدارس اإلعدادية
800440360360100مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
150150150بناء 5 قاعات عادية 
108108108بناء 3 قاعات مختصة
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة
303021بناء مجموعات صحية

12012096بناء أسیجة
574574541مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766
1000550450450150صيانة المعاهد الثانوية

1000550450450150مجموع الفصل 06766
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

320320320بناء 2 مرقدين
1100605530495120تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم

1420925850495120مجموع الفصل 06767
تجهيزات تربوية06768

989898تجهيز  14 فضاء لألقسام التحضيرية
434337 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

249249249تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
390390384مجموع الفصل 06768 

7245594051751305370 المجموع

 بحساب 1000 د

الفصل

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة
المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة

قانون البرامجبيان المشاريع والبرامج
موارد عامة للميزانية
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 ت ج 33
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

120120120بناء 4 قاعات عادية
303030بناء 2 مكتبي مدير
454545بناء مطعم مدرسي

240240160بناء مجموعات صحية
230230172بناء أسیجة

303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء 1 مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
725725587مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762
707070تهيئة وبناء 7 فضاءات لألقسام التحضيرية

111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة
130013001050صيانة المدارس االبتدائية

137113711121مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

909090بناء 3 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعات مختصة
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
727272بناء 2 قاعتي إعالمية
303021بناء مجموعات صحية

10010071بناء أسيجة
414414376مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764
800440360360100صيانة المدارس اإلعدادية

800440360360100مجموع الفصل 06764
بناء و توسيع المعاهد 06765

150150150بناء 5 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني

363636بناء 1 قاعة إعالمية
303021بناء مجموعات صحية

130130104بناء أسیجة
568568533مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766
60033027027090صيانة المعاهد الثانوية

60033027027090مجموع الفصل 06766
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

320320320بناء 2 مرقدين
140140140بناء 2 قاعتي أكل
120120120بناء 2 مطبخين
303030بناء 2 بيتي تبريد

1500825730675160تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم
211014351340675160مجموع الفصل 06767

تجهيزات تربوية06768
494949تجهيز 7 فضاءات لألقسام التحضيرية

353530 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية
677677677تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

761761756مجموع الفصل 06768 

7349604453431305350

 بحساب 1000 د

المندوبية الجهوية للتربية بالكاف

المجموع

بيان المشاريع والبرامجالفصل

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

قانون البرامج
موارد عامة للميزانية
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ت ج 34
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

120120120بناء 4 قاعات عادية
303030بناء 2 مكتبي مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
250250167بناء مجموعات صحية

230230172بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء 1 مجموعة صحية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة

150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة بالعروسة
885885744مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762
110110110تهيئة 11 فضاء لألقسام التحضيرية

111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة
150015001200صيانة المدارس االبتدائية

161116111311مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

150150150بناء 5 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة
303021بناء مجموعات صحية

10010071بناء أسیجة
482482444مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764
800440360360100صيانة المدارس اإلعدادية

800440360360100مجموع الفصل 06764
بناء و توسيع المعاهد 06765

606060بناء 2 قاعتين عاديتين 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني
303021بناء مجموعات صحية

12012096بناء أسیجة
432432399مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766
800440360360120صيانة المعاهد الثانوية

800440360360120مجموع الفصل 06766
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

80044039036090تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم
80044039036090مجموع الفصل 06767

تجهيزات تربوية06768
777777تجهيز11 فضاء لألقسام التحضيرية

383833 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية
364364364تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

479479474مجموع الفصل 06768 
6289520944821080310

المندوبية الجهوية للتربية بسليانة

قانون البرامج

وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية
توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

بيان المشاريع والبرامج
 بحساب 1000 د

موارد عامة للميزانيةالفصل

المجموع

نفقـات التنمية لسنة 2013



324

ت ج 41
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

180180180بناء 6 قاعات عادية
454545بناء 3 مكاتب مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
300300200بناء مجموعات صحية

230230172بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بنا  1 مجموعة صحية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة

860860702مجموع الفصل 06761
تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

140140140تهيئة وبناء 14 فضاء لألقسام التحضيرية
111تهيئة 1 ممربالمدارس الدامجة
200020001600 صيانة المدارس االبتدائية

214121411741مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

180180180بناء 6 قاعات عادية 
727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
727272بناء 2 قاعتي إعالمية

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة
303021بناء مجموعات صحية

520520511مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

1000550450450120صيانة المدارس اإلعدادية
1000550450450120مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
150150150بناء 5 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
363636بناء 1 قاعة إعالمية

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة
303021بناء مجموعات صحية

368368359مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

1200660540540180صيانة المعاهد الثانوية
1200660540540180مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
19001045920855205تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم

19001045920855205مجموع الفصل 06767
تجهيزات تربوية06768

989898تجهيز14 فضاء لألقسام التحضيرية
393933 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

133133133تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
270270264مجموع الفصل 06768 

8259641454871845505

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

 بحساب 1000 د

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

موارد عامة للميزانية

المجموع

بيان المشاريع والبرامجالفصل

المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان

قانون البرامج
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ت ج 42
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

180180180بناء 6 قاعات عادية
454545بناء 3 مكاتب مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
300300200بناء مجموعات صحية

230230172بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء 1 مجموعة صحية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء 1 مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
150150150 بناء المدرسة اإلبتدائیة بالساھلة 2 حاسي الفرید

150150150 بناء المدرسة اإلبتدائیة بوفرة سبیطلة
150150150 بناء المدرسة اإلبتدائیة بحي النور القصرین

150150150 بناء المدرسة اإلبتدائیة بلھیجات القصرین
150150150 بناء المدرسة اإلبتدائیة بوادي القصب القصرین

162516251467مجموع الفصل 06761
تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

150150150تهيئة وبناء 15 فضاء لألقسام التحضيرية
111تهيئة 1 ممر بالمدارس الدامجة

250025001950صيانة المدارس االبتدائية
265126512101مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763
909090بناء 3 قاعات عادية 

727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
303021بناء مجموعات صحية

278278269مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

1400770630630170صيانة المدارس اإلعدادية
1400770630630170مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
606060بناء 2 قاعتين عاديتين
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة
303021بناء مجموعات صحية

392392383مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

1200660540540180صيانة المعاهد الثانوية
1200660540540180مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
320320320بناء 2 مرقدين

757575بناء 5 بيوت تبريد
1000550480450110تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم

1395945875450110مجموع الفصل 06767
تجهيزات تربوية06768

105105105تجهيز15 فضاء لألقسام التحضيرية
666656 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

222222222تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
393393383مجموع الفصل 06768 

9334771466481620460

 بحساب 1000 د

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

قانون البرامج
موارد عامة للميزانية الفصل

المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين

بيان المشاريع والبرامج

المجموع
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ت ج 43
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

180180180بناء 6 قاعات عادية
454545بناء 3 مكاتب مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
300300200بناء مجموعات صحية

230230172 بناء أسیجة
151515بناء 1 مجموعة صحية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء 1 مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
150150150ـ بناء المدرسة اإلبتدائیة بحي اإلنطالقة بالمكناسي
150150150ـ بناء المدرسة اإلبتدائیة بدشرة أوالد محمد بئر بدر

150150150ـ بناء المدرسة اإلبتدائیة بالفراحتیة فائض سیدي بوزید
129512951137مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762
150150150تهيئة وبناء 15 فضاء لألقسام التحضيرية

111تهيئة 1 ممر بالمدارس الدامجة
200020001600صيانة المدارس االبتدائية

215121511751مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

180180180بناء 6 قاعات عادية 
727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
727272بناء 2 قاعتي إعالمية

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة
303021بناء مجموعات صحية

520520511مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

1300715585585160صيانة المدارس اإلعدادية
1300715585585160مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
180180180بناء 6 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني

505050بناء 1 قاعة مراجعة
303021بناء مجموعات صحية

482482473مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

1000550450450150صيانة المعاهد الثانوية
1000550450450150مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
320320320بناء 2 مرقدين

140140140بناء 2 قاعتي أكل
120120120بناء 2 مطبخين
303030بناء 2 بيتي تبريد

1000550480450110تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم
161011601090450110مجموع الفصل 06767

تجهيزات تربوية06768
105105105تجهيز15 فضاء لألقسام التحضيرية

545446 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية
594594594تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

753753745مجموع الفصل 06768 
9111762667421485420

المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد

قانون البرامج

وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية
توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

 بحساب 1000 د

نفقـات التنمية لسنة 2013

موارد عامة للميزانية بيان المشاريع والبرامجالفصل

المجموع
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ت ج 51
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

150150150بناء 5 قاعات عادية
303030بناء 2 مكتبي مدير

200200133بناء مجموعات صحية
10010075بناء أسيجة

303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة

150150150ـ بناء المدرسة اإلبتدائیة بالریاض 5
675675583مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

707070تهيئة وبناء 7 فضاءات لألقسام التحضيرية

111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة

130013001050صيانة المدارس االبتدائية

137113711121مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

150150150بناء 5 قاعات عادية 

727272بناء 2 قاعتين مختصتين

363636بناء 1 قاعة إعالمية
252519بناء مجموعات صحية

505036بناء أسيجة
333333313مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

800440360360100صيانة المدارس اإلعدادية

800440360360100مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765

150150150بناء 5 قاعات عادية 
727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية

150150150بناء 1 مخبر للتعلیم التقني 
505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعة إعالمية

252519بناء  مجموعات صحية

519519513مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

800440360360120 صينة المعاهد الثانوية

800440360360120مجموع الفصل 06766

تجهيزات تربوية06768

494949تجهيز 7 فضاءات لألقسام التحضيرية
262622 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

122122122تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
197197193مجموع الفصل 06768 

469539753443720220

وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية
توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

المندوبية الجهوية للتربية بسوسة
 بحساب 1000 د

قانون البرامج
موارد عامة للميزانية

نفقـات التنمية لسنة 2013

بيان المشاريع والبرامج

المجموع

الفصل
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ت ج 52
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

150150150بناء 5 قاعات عادية

303030بناء 2 مكتبي مدير
200200133بناء مجموعات صحية

10010075بناء أسیجة

303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة

150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة بوادي الجبس الوردانین

675675583مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

707070تهيئة وبناء 7 فضاءات لألقسام التحضيرية

111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة

130013001050صيانة المدارس االبتدائية

137113711121مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

120120120بناء 4 قاعات عادية 

727272بناء 2 قاعتين مختصتين

252519بناء مجموعات صحية

202014بناء أسيجة

237237225مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

800440360360100صيانة المدارس اإلعدادية

800440360360100مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765

150150150بناء 5 قاعات عادیة

363636بناء 1 قاعة مختصة

150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني

505050بناء 1 قاعة مراجعة

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة

252518بناء مجموعات صحية

491491484مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

800440360360120صيانة المعاهد الثانوية
800440360360120مجموع الفصل 06766

تجهيزات تربوية06768

494949تجهيز7 فضاءات لألقسام التحضيرية
262622 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

117117117تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
192192188مجموع الفصل 06768 

456638463321720220

المندوبية الجهوية للتربية بالمنستيـر

موارد عامة للميزانية
 بحساب 1000 د

نفقـات التنمية لسنة 2013

الفصل

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

قانون البرامج بيان المشاريع والبرامج

المجموع
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ت ج 53
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

150150150بناء 5 قاعات عادية
303030بناء 2 مكاتبي مدير

454545 بناء 1 مطعم مدرسي
230230154بناء مجموعات صحية

150150113بناء أسيجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
150150150ـ بناء المدرسة اإلبتدائیة بالعویثة الرشاشة
150150150ـ بناء المدرسة اإلبتدائیة بأوالد أحمد بزالبة

950950837مجموع الفصل 06761
تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

707070تهيئة وبناء 7 فضاءات لألقسام التحضيرية
111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة
11001100850صيانة المدارس االبتدائية

11711171921مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

909090بناء 3 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة
505050بناء 1 قاعة مراجعة
252519بناء مجموعات صحية

201201195مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

60033027027070صيانة المدارس اإلعدادية
60033027027070مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
606060بناء 2 قاعتين عاديتين
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني
252518بناء مجموعات صحية

10010080بناء أسییجة
407407380مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766
60033027027090صيانة المعاهد الثانوية

60033027027090مجموع الفصل 06766
بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

140140140بناء 2 قاعتي أكل
120120120بناء 2 مطبخين
151515بناء 1 بيت تبريد

1200660580540130تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم
1475935855540130مجموع الفصل 06767

تجهيزات تربوية06768
494949تجهيز7 فضاءات لألقسام التحضيرية

454538 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية
224224224تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

318318311مجموع الفصل 06768 
5722464240391080290

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة
المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية

 بحساب 1000 د

قانون البرامج

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

موارد عامة للميزانية

المجموع

بيان المشاريع والبرامجالفصل
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 ت ج 61
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

150150150بناء 5 قاعات عادية
303030بناء 2 مكاتبي مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
250250167بناء مجموعات صحية

250250187بناء أسيجة 
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء 1 مجموعة صحية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء 1 مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة بطینة

150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة بالقوادریة
11001100954مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762
110110110تهيئة  وبناء 11 فضاء لألقسام التحضيرية

111تهيئة 1 ممر بالمدارس الدامجة
160016001250صيانة المدارس االبتدائية

171117111361مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

120120120بناء 4 قاعات عادية 
727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعة اعالمية
252518بناء مجموعات صحية

10010071بناء أسيجة 
439439403مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764
1000550450450120صيانة المدارس اإلعدادية

1000550450450120مجموع الفصل 06764
بناء و توسيع المعاهد 06765

150150150بناء 5 قاعات عادية 
727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
252518بناء مجموعات صحية

283283276مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

1000550450450150صيانة المعاهد الثانوية
1000550450450150مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
1000550480450110تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم

1000550480450110مجموع الفصل 06767
تجهيزات تربوية06768

777777تجهيز11 فضاء لألقسام التحضيرية
464639 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

317317317تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
440440433مجموع الفصل 06768 

6973562348071350380

المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1

موارد عامة للميزانية

نفقـات التنمية لسنة 2013

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

 بحساب 1000 د

بيان المشاريع والبرامج

المجموع

قانون البرامجالفصل
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ت ج 61
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

150150150بناء 5 قاعات عادية
454545بناء 3 مكاتب مدير

454545بناء 1 مطعم مدرسي
240240160بناء مجموعات صحية

150150113بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء 1 مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة بالبورة منزل شاكر

150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة بقرمدة الجدیدة صفاقس الجنوبیة 
990990873مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

110110110تهيئة وبناء 11 فضاء لألقسام التحضيرية
111تهيئة 1 ممر بالمدارس الدامجة

160016001250صيانة المدارس االبتدائية
171117111361مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

120120120بناء 4 قاعات عادية 
727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعة اعالمية
252518بناء مجموعات صحية

339339332مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

900495405405110صيانة المدارس اإلعدادية
900495405405110مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765

120120120بناء 4 قاعات عادية 
727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية

150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني
363636بناء 1 قاعة اعالمية
252518بناء مجموعات صحية

439439432مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

800440360360120صيانة المعاهد الثانوية
800440360360120مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

80044039036090تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم
80044039036090مجموع الفصل 06767

تجهيزات تربوية06768

777777تجهيز 11 فضاء لألقسام التحضيرية
484841 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

707070تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
195195188مجموع الفصل 06768 

6174504943411125320

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة
المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2

قانون البرامج

 بحساب 1000 د

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

المجموع

موارد عامة للميزانية بيان المشاريع والبرامجالفصل



332

ت ج 71
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

909090بناء 3 قاعات عادية
303030بناء 2 مكتبي مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
220220147بناء مجموعات صحية

200200150بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء 1 مجموعة صحية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء 1 مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة بحي عمر بن سلیمان القصر

810810687مجموع الفصل 06761
تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

110110110تهيئة وبناء 11 فضاء لألقسام التحضيرية
111تهيئة 1 ممر بالمدارس الدامجة

150015001200صيانة المدارس االبتدائية
161116111311مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763
180180180بناء 6 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة
505050بناء 1 قاعة مراجعة

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة
252518بناء مجموعات صحية

371371364مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

1000550450450120صيانة المدارس اإلعدادية
1000550450450120مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
120120120بناء 4 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني

505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعة اعالمية

808080بناء 1 مجموعة إدارية وقاعة أساتذة
252518بناء مجموعات صحية

533533526مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

800440360360120صيانة المعاهد الثانوية
800440360360120مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
70038534031580تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم

70038534031580مجموع الفصل 06767
تجهيزات تربوية06768

777777تجهيز 11 فضاء لألقسام التحضيرية
383832 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

129129129تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
244244238مجموع الفصل 06768 

6069494442761125320

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة
المندوبية الجهوية للتربية بقفصة 

بيان المشاريع والبرامجالفصل

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

 بحساب 1000 د

قانون البرامج
موارد عامة للميزانية

المجموع
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ت ج 72
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

909090بناء 3 قاعات عادية
151515بناء 1 مكتب مدير

454545بناء 1 مطعم مدرسي
606040بناء مجموعات صحية

505038بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية
290290258مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

707070تهيئة  وبناء 7 فضاءات لألقسام التحضيرية
111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة
800800650صيانة المدارس االبتدائية

871871721مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

606060بناء 2 قاعتين عاديتين
363636بناء 1 قاعة مختصة
202014بناء مجموعات صحية

116116110مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

50027522522560صيانة المدارس اإلعدادية
50027522522560مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765

909090بناء 3 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة
505050بناء 1 قاعة مراجعة
252518بناء مجموعات صحية

201201194مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

40022018018060صيانة المعاهد الثانوية
40022018018060مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
707070بناء 1 قاعة أكل
606060بناء 1 مطبخ

30016514513530تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم
43029527513530مجموع الفصل 06767

تجهيزات تربوية06768

494949تجهيز7 فضاءات لألقسام التحضيرية
313126 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

109109109تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد
189189184مجموع الفصل 06768 

299724572147540150

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة
المندوبية الجهوية للتربية بتوزر

 بحساب 1000 د

قانون البرامج موارد عامة للميزانيةبيان المشاريع والبرامج الفصل

المجموع
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 ت ج 73
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

909090بناء 3 قاعات عادية
151515بناء 1 مكتب مدير

454545بناء 1 مطعم مدرسي
808054بناء مجموعات صحية

200200150بناء أسيجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء 1 مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية التربوية
475475399مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

707070تهيئة وبناء 7 فضاءات لألقسام التحضيرية
150015001200صيانة المدارس االبتدائية

157015701270مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

909090بناء 3 قاعات عادية 
108108108بناء 3 قاعات مختصة
505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعة إعالمية
151511بناء مجموعات صحية

299299295مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

800440360360100صيانة المدارس اإلعدادية
800440360360100مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
606060بناء 2 قاعتين عاديتين
363636بناء 1 قاعة مختصة
363636بناء 1 قاعة إعالمية
252518بناء مجموعات صحية

157157150مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

800440360360120صيانة المعاهد الثانوية
800440360360120مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767

640640640بناء 4 مراقد
140140140بناء 2 قاعتي أكل
120120120بناء 2 مطبخين
303030بناء 2 بيتي تبريد

80044039036090تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم
17301370132036090مجموع الفصل 06767

تجهيزات تربوية06768
494949تجهيز7 فضاءات لألقسام التحضيرية

313126 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية
467467467تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

547547542مجموع الفصل 06768 

6378529846961080310

المندوبية الجهوية للتربية بقبلــي

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

 بحساب 1000 د
موارد عامة للميزانية

قانون البرامج الفصل

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

بيان المشاريع والبرامج

المجموع
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 ت ج 81
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

180180180بناء 6 قاعات عادية
303030بناء 2 مكاتبي مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
260260172بناء مجموعات صحية

200200150بناء أسیجة
303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء 1 مجموعة صحية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء 1 مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
790790652مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762
150150150تهيئة  وبناء 15 فضاء لألقسام التحضيرية

111تهيئة 1 ممر بالمدارس الدامجة
200020001600صيانة المدارس االبتدائية

215121511751مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

180180180بناء 6 قاعات عادية 
727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
505050بناء 1 قاعة مراجعة
727272بناء 2 قاعتي إعالمية
252518بناء مجموعات صحية

435435428مجموع الفصل 06763
تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

1200660540540150 صيانة المدارس اإلعدادية
1200660540540150مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
120120120بناء 4 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية
150150150 بناء 1 مخبر للتعلیم التقني

505050بناء 1 قاعة مراجعة
252518بناء مجموعات صحية

417417410مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

800440360360120صيانة المعاهد الثانوية
800440360360120مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
50027524022550تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم

50027524022550مجموع الفصل 06767
تجهيزات تربوية06768

105105105تجهيز 15 فضاء لألقسام التحضيرية
393933 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

395395395تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
539539533مجموع الفصل 06768 

6832570749141125320

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة
المندوبية الجهوية للتربية بقـابس

قانون البرامج موارد عامة للميزانيةبيان المشاريع والبرامج
 بحساب 1000 د

وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

المجموع

نفقـات التنمية لسنة 2013

الفصل
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ت ج 82
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

210210210بناء 7 قاعات عادية
454545بناء 3 مكاتب مدير
454545بناء 1 مطعم مدرسي
300300200بناء مجموعات صحية

230230173بناء أسيجة
151515بناء 1 مكتب مدير بالمدارس ذات األولوية التربوية

151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
150150150بناء المدرسة اإلبتدائیة بمدنین الشمالیة

10101010853مجموع الفصل 06761
تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

150150150تهيئة وبناء 15 فضاء لألقسام التحضيرية
111تهيئة ممر بالمدارس الدامجة
200020001600صيانة المدارس االبتدائية

215121511751مجموع الفصل 06762
بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

180180180بناء 6 قاعات عادية 
727272بناء 2 قاعتين مختصتين
363636بناء 1 قاعة تربية تقنية 
505050بناء 1 قاعة مراجعة
363636بناء 1 قاعة إعالمية
303021بناء مجموعات صحية

202014بناء أسیجة
424424409مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764
60033027027070صيانة المدارس اإلعدادية

60033027027070مجموع الفصل 06764
بناء و توسيع المعاهد 06765

150150150بناء 5 قاعات عادية 
363636بناء 1 قاعة مختصة

363636بناء 1 قاعة تربية تقنية 
150150150بناء 1 مخبر للتعليم التقني

505050بناء 1 قاعة مراجعة
303021بناء مجموعات صحية

452452443مجموع الفصل 06765
تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

800440360360120 صيانة المعاهد الثانوية
800440360360120مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
280280280بناء 4 قاعات أكل
240240240بناء 4 مطابخ

80044039036090تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم
132096091036090مجموع الفصل 06767

تجهيزات تربوية06768
105105105تجهيز15 فضاء لألقسام التحضيرية

454538 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية
385385385تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

535535528مجموع الفصل 06768 
729263025524990280

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

قانون البرامج
موارد عامة للميزانية

المندوبية الجهوية للتربية بمدنين
 بحساب 1000 د

الفصل

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

المجموع

بيان المشاريع والبرامج



337

ت ج 83
قروض خارجية موظفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

120120120بناء 4 قاعات عادية
151515بناء 1 مكتب مدير

454545 بناء 1 مطعم مدرسي
14014094بناء مجموعات صحية

303030بناء 1 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية
151515بناء  1 مجموعة صحية بالمدارس الدامجة لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة

365365319مجموع الفصل 06761
تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

707070تهيئة وبناء 7 فضاءات لألقسام التحضيرية
111تهيئة 1 ممر بالمدارس الدامجة

800800650صيانة المدارس االبتدائية
871871721مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

606060بناء 2 قاعتين عاديتين
363636بناء 1 قاعة مختصة
363636بناء 1 قاعة إعالمية
252518بناء مجموعات صحية

157157150مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

70038531531585صيانة المدارس اإلعدادية
70038531531585مجموع الفصل 06764

بناء و توسيع المعاهد 06765
606060بناء 2 قاعتين عاديتين
363636بناء 1 قاعة مختصة
505050بناء 1 قاعة مراجعة
252518بناء مجموعات صحية

171171164مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

40022018018070صيانة المعاهد الثانوية
40022018018070مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
640640640بناء 4 مراقد

640640640مجموع الفصل 06767

تجهيزات تربوية06768

494949تجهيز7 فضاءات لألقسام التحضيرية
333328 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية

525252تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد
134134129مجموع الفصل 06768 

343829432618495155

المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين

قانون البرامج

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

بيان المشاريع والبرامجالفصل
 بحساب 1000 د

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة

موارد عامة للميزانية

المجموع
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قروض خارجية موظفة
الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسيع المدارس اإلبتدائية06761

390039003900 - بناء قاعات عادیة  - 130- برنامج 2013

750750750 - بناء مكاتب مدیر - 50 - برنامج 2013

900900900 ـ  بناء مطاعم مدرسیة ـ 20 ـ برنامج 2013

600060004000 - بناء مجموعات صحیة برنامج 2013

400040003000 - بناء أسیجة - برنامج  2013

630630630ـ بناء قاعات عادیة بالمدارس ذات األولویة التربویة 21 برنامج 2013

150150150ـ بناء مجموعات صحیة بالمدارس ذات األولویة التربویة 10 برنامج 2013

150150150ـ بناء مكاتب مدیر بالمدارس ذات األولویة التربویة 10 برنامج 2013

ـ بناء  مجموعات صحیة  بالمدارس الدامجةـلألطفال من ذوي اإلحتیاجات

330330330الخاصة  22 ـ برنامج 2013 
480048004800ـ بناء 32 مدرسة إبتدائیة برنامج 2013

216102161018610مجموع الفصل 06761

تهيئة المدارس اإلبتدائية06762

250025002500تھیئة وبناء فضاءات لألقسام التحضیریة  - 250 - برنامج 2013

242424تھیئة ممرات بالمدارس الدامجة ـ 24 برنامج 2013
400004000031700صيانة المدارس االبتدائية

500050002310إعتمادات تهيئة وصيانة غير موزعة
475244752436534مجموع الفصل 06762

بناء و توسيع المدارس اإلعدادية06763

360036003600بناء قاعات عادیة - 120 - برنامج 2013

144014401440بناء قاعات مختصة - 40- برنامج 2013

540540540بناء قاعات تربیة تقنیة  - 15 - برنامج 2013

100010001000بناء قاعات مراجعة ـ 20 ـ برنامج 2013

800800800بناء مجموعات إداریة وقاعات أساتذة ـ 10ـ برنامج 2013

720720720بناء قاعات إعالمیة - 20- برنامج 2013

700700500بناء مجموعات صحیة - 61 - برنامج 2013
700700500بناء أسیجة ـ برنامج 2013 

950095009100مجموع الفصل 06763

تهيئة و صيانة المدارس اإلعدادية06764

233001281510485104852840صيانة المدارس اإلعدادية
4700258521152115540إعتمادات تهيئة وصيانة غير موزعة

280001540012600126003380مجموع الفصل 06764

 بحساب 1000 د

جدول إجمالي

قانون البرامجبيان المشاريع والبرامجالفصل
موارد عامة للميزانية

نفقـات التنمية لسنة 2013
وزارة التربيـة : الجزء 2 : المندوبيات الجهوية للتربية

توزيع مفصل للمشاريع والبرامج الجديدة



339

قروض خارجية موظفة
الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسيع المعاهد 06765

300030003000بناء قاعات عادیة - 100 - برنامج 2013
108010801080بناء قاعات مختصة - 30 - برنامج 2013

720720720بناء قاعات تربیة تقنیة  - 20 - برنامج 2013
225022502250بناء مخابر للتعلیم التقني - 15 - برنامج 2013

750750750بناء قاعات مراجعة - 15 - برنامج 2013
360360360بناء قاعات إعالمیة ـ 10 ـ برنامج 2013

700700500 بناء مجموعات صحیةـ برنامج 2013
10001000800بناء أسیجة ـ برنامج 2013

560560560بناء مجموعات إداریة وقاعات أساتذة ـ 7ـ برنامج 2013
104201042010020مجموع الفصل 06765

تهيئة و صيانة المعاهد الثانوية06766

2100011550945094503150صيانة المعاهد الثانوية

4000220018001800600إعتمادات تهيئة وصيانة غير موزعة
250001375011250112503750مجموع الفصل 06766

بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم06767
256025602560بناء مراقد -16- برنامج 2013

910910910بناء قاعات أكل -13- برنامج 2013
780780780بناء مطابخ -13- برنامج 2013

180180180بناء بیوت تبرید-12 برنامج 2013
170009350823076501860تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم

5000275024002250520إعتمادات تهيئة وصيانة غير موزعة

26430165301506099002380مجموع الفصل 06767
تجهيزات تربوية06768

175017501750تجھیز 250 فضاء لألقسام التحضیریة ـ برنامج 2013
10001000850 إقتناء تجھیزات عادیة للمدارس اإلبتدائیة ـ  برنامج 2013

600060006000تجھیزات عادیة  للمدارس اإلعدادیة والمعاھد  برنامج 2013
10000100007000 دعم التجهيزات التربوية ـ إعتماد غير موزع

187501875015600مجموع الفصل 06768 

187234153484128774337509510

 بحساب 1000 د

موارد عامة للميزانيةبيان المشاريع والبرامجالفصل
قانون البرامج

المجموع العام
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