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438,665 0,000 0,000 0,000 438,665    نفقات التصرف

398,370 0,000 398,370  - التأجير العمومي

36,773 0,000 36,773  - وسائل المصالح

3,522 0,000 3,522  - التدخل العمومي

602,830 -66,500 66,500 0,000 669,330   نفقات التنمية

283,913 -39,500 39,500 323,413  - االستثمارات المباشرة

169,072 -27,000 27,000 196,072  - التمويل العمومي

149,845 0,000 149,845  - القروض الخارجية الموظفة

35,500 0,000 0,000 0,000 35,500 صناديق الخزينة

28,000 0,000 28,000
صندوق تنمية القدرة التنافسية
 في قطاع الفالحة و الصيد

 البحري

2,500 0,000 2,500 صندوق النهوض بجودة التمور

5,000 0,000 5,000
صندوق تمويل  الراحة البيولوجية

 في قطاع الصيد البحري

1076,995 -66,500 66,500 0,000 1143,495 الجملـــة 

بحساب م د

المالية األصلي. 

 حول تحيين قانون المالية لسنة 2013

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

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

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

ضبط ميزانية  وزارة الفالحة في حـدود 1143,495 م د .

المبلغ
 المحین

قانون المالیة
 األصلي لسنة

2013 

التعدیل
 بالزیادة

التعدیل
 بالنقص

جملة 
التعدیالت
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 ةتوطـئــ    
  
  
  

وخاصة الفصل ( 2004مثّل تنقيح القانون األساسي لميزانية الدولة خالل سنة 
اإلنطالقة الفعلية في برنامج اإلصالح العام للميزانية وذلك من خالل ) جديد 11

منظومة التصرف (تركيز منظومة جديدة للتصرف في الميزانية حسب األهداف 
  ). على األداءالمبني على النتائج أو القدرة 

ويندرج هذا اإلصالح في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة 
البرامج  فاعليةو تحسين نجاعةوالذي يمكن من  مبدأ الحوكمة الرشيدةينبني على 

  .ميزانية الدولةشفافية أهداف العمومية وضمان 

وترتكز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف على جملة من 
  :لمبادئ من أهمهاا

 مبدأ المحافظة على التوازنات اإلقتصادية والمالية ، •
 ،)La discipline budgétaire(مبدأ اإلنضباط في الميزانية  •
 ).Transparence et Redevabilité(مبدأ الشفافية والمساءلة  •
  

بأكثر ) البشرية والمادية(كما تمكن هذه المنظومة من توظيف اإلمكانيات  
في إطار البرمجة على المدى المتوسط يتم  برامج وأهدافعة حسب وضوح ونجا

على إثرها تقييم النّتائج الحاصلة حسب مؤشّرات موضوعية لقيس األداء 
)Indicateurs de performance ( تمكن من تحديد المسؤولية والمساءلة حول

  .إستعمال الموارد وتحقيق األهداف المعلنة مسبقا
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تصرف مبني " إلى  "التصرف المبني على الوسائل"ويقتضى المرور من 
تترجم  برامج وبرامج فرعيةهيكلة ميزانية كل وزارة وفق " على األهداف والنتائج

مسؤول تعيين  برنامج السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها ويتم بالنسبة لكل
      . وزير اإلشراف من طرفبرنامج 

ه عبر ـوتحديد أولويات إستراتيجيتهة لكل برنامج ضبط ـكما يتم بالنسب
قابلة  مؤشرات قيس أداءالتي يتم تقييم درجة تحقيقها عبر األهداف ة من ـجمل

 .)كمية أو نوعية(لإلحتساب 

ة الجديدة بهدف ـة والتدرج في تركيز المنظومـولقد تم إعتماد المرحلي
رات نموذجية ضمن الدفعة األولى اإلستنتاج قبل التعميم وذلك عبر إدراج خمس وزا

وزارة الفالحة، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (
وزارة (وأربع وزارات ضمن الدفعة الثانية ) ووزارة التكوين المهني والتشغيل

مشروع د ـولقد شه). وزارة التجهيز ووزارة الصناعة المالية، وزارة النقل،
تقديم للمشاريع السنوية للقدرة على األداء أول  ،2011ة لسنة ـة الدولـميزاني

ملحقة بمشروع الميزانية  للسلطة التشريعيةلوزارات الدفعة األولى المعنية بالتجربة 
  .لنفس السنة

تقديم لميزانيات الدفعة  2014هذا وتقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 
ات النموذجية وفق منهجية التصرف حسب األهداف األولى والثانية من الوزار

) مشروع الميزانية وفق المنظور البرامجي مع المشاريع السنوية للقدرة على األداء(
 2013أفريل  18بتاريخ  12بما يتوافق مع منشور السيد رئيس الحكومة عدد 

العمومية  والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على األداء للسياسات
 .2014لسنة 
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 العنوان األول
% 7,9 34,853 473,518 438,665 377,929     نفقات التصرف

 العنوان الثاني
% -20,0 -133,892 535,438 669,330 717,868     نفقات التنمية

    - اإلستثمارات المباشرة

% -24,2 -78,130 245,283 323,413 398,664        * على الموارد العامة للميزانية

% -28,3 -35,660 90,185 125,845 86,943        * على الموارد الخارجية الموظفة

    - التمويل العمومي

% -4,9 -9,602 186,470 196,072 222,005        * على الموارد العامة للميزانية

% -43,8 -10,500 13,500 24,000 10,256        * على الموارد الخارجية الموظفة

% -8,5 -3,000 32,500 35,500 29,598  صناديق الخزينة
% -10,7 -3,000 25,000 28,000 20,053        * صندوق تنمية القدرة التنافسية في 

         القطاع الفالحي والصيد البحري

2,500 2,500 2,648        * صندوق النهوض بجودة التمور

5,000 5,000 6,897        * صندوق تمويل الراحة البيولوجية
         في قطاع الصيد البحري

ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ

% -8,9 -102,039 1041,456 1143,495 1125,395 الجملــة

     تم ضبط نفقـات التصرف والتنميـة وصناديق الخزينـة لوزارة الفالحة لسنـة 2014 في حدود

البـاب الثـالـث عشـر
وزارة الفـالحــة

 1041,456 م د مقابل 1143,495 م د سنة 2013.

    وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

إنجازات
2012
(م د)

ق . م
2013
(م د)

تقديرات
2014
(م د)

الفارق

(م د)

نسبة
التطور



نظـام أمـد

473 518 000

535 438 000

4

الباب الثالث عشر

وزارة الفالحة

التوزيع حسب األجزاء

2014  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2014

 بحساب الدينار

32 500 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 456 041 1 الجملـــــة
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  ةـالحـالفوزارة 

  جـة حسب البرامـالميزاني

  

  

تندرج ضمن الدفعة األولى من الوزارات النموذجية  الفالحةبإعتبارأن وزارة 

المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف، وبغاية تحسين نجاعة 

ميزانية  وفاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة، تم هيكلة

تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها  برامج عملياتية خمسالوزارة وفق 

  :وبرنامج مساندة وفقا لما يلي 
  

ة الصحية ـودة والسالمـاإلنتاج الفالحي والج :   1البرنامج عدد §

 .للمنتجات الفالحية والغذائية

 ية،الصيد البحري وتربية األحياء المائ :  2البرنامج عدد  §

 .اهـالمي :   3البرنامج عدد  §

 .الغابات و تهيئة األراضي الفالحية :  4البرنامج عدد  §

 .التعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد الفالحي :  5البرنامج عدد  §

  .مساندةالقيادة وال :  6البرنامج عدد  §

ه ـة كما يبينـة من البرامج الفرعيـط جملـولقد تم بالنسبة لكل برنامج ضب

  : التاليسم البياني الر
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 2014ة ـج الفرعية لسنـج والبرامـادات حسب البرامـوزع اإلعـتمـتت

  :  وفق الجدول التالي
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تقديرات ق. م تقديرات ق. م تقديرات ق. م
النسبة المبلغ 2014 2013 النسبة المبلغ 2014 2013 النسبة المبلغ 2014 2013

27 23 411 110 948 87 537 14 7 493 60 917 53 424 47 15 918 50 031 34 113  - اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية 
    للمنتجات الفالحية والغذائية

27 17 273 80 520 247 63 17 6 968 48 854 41 886 48 10 305 31 666 21 361       * اإلنتاج الفالحي
24 4 835 25 207 372 20 6 525 9 865 9 340 39 4 310 15 342 11 032       * الصحية الحيوانية والمراقبة البيطرية
33 1 303 5 221 918 3 0 0 2 198 2 198 76 1 303 3 023 1 720       * حماية ومراقبة المنتجات الفالحية

19 2 980 19 036 16 056 9 1 240 14 702 13 462 67 1 740 4 334 2 594  - الصيد البحري وتربية األحياء المائية
19 2 980 19 036 16 056 9 1 240 14 702 13 462 67 1 740 4 334 2 594       * الصيد البحري

      * تربية األحياء المائية

-37 -129 122 219 038 348 160 -40 -122 718 183 406 306 124 -15 -6 404 35 632 42 036  - الميــاه
-29 -4 131 10 307 14 438 -52 -5 240 4 920 10 160 26 1 109 5 387 4 278       * الموارد المائية
-31 -22 514 49 121 71 635 -36 -22 330 39 220 61 550 -2 -184 9 901 10 085       * السدود واألشغال المائية الكبرى
-39 -102 477 159 610 262 087 -41 -95 148 139 266 234 414 -26,5 -7 329 20 344 27 673       * الهندسة الريفية واستغالل المياه

-26 -72 609 207 424 280 033 -0,6 -815 126 843 127 658 -47 -71 794 80 581 152 375  - الغابات وتهيئة األراضي الفالحية
-35 -71 889 134 385 206 274 3 1 850 72 750 70 900 -54 -73 739 61 635 135 374       * الغابات والمراعي

-1 -720 73 039 73 759 -5 -2 665 54 093 56 758 11 1 945 18 946 17 001       * تهيئة وحماية األراضي الفالحية

23 26 518 139 576 113 058 -24 -3 418 10 862 14 280 30 29 936 128 714 98 778  - التعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد الفالحي
58 20 067 54 638 34 571 -20 -500 2 000 2 500 64 20 567 52 638 32 071       * التعليم العالي الفالحي

-22 -9 939 34 695 44 634 -20 -1 500 5 850 7 350 -23 -8 439 28 845 37 284       * البحث الفالحي
-50 -250 250 500 0 0 250 250 -100 -250 250       * معالجة المعلومات العلمية
123 12 852 23 334 10 482 -45 -1 355 1 685 3 040 191 14 207 21 649 7 442       * التكوين المهني الفالحي

17 3 788 26 659 22 871 -6 -63 1 077 1 140 18 3 851 25 582 21 731       * اإلرشاد الفالحي

19 49 783 312 934 263 151 -10 -15 674 138 708 154 382 60 65 457 174 226 108 769  - القيادة والمساندة
20 51 225 302 840 251 615 -10 -15 473 135 578 151 051 66 66 698 167 262 100 564       * اإلشراف والمساندة والمتابعة

-13 -1 442 10 094 11 536 -6 -201 3 130 3 331 -15 -1 241 6 964 8 205       * الدراسات واألنظمة المعلوماتية

-9 -99 039 1 008 956 1 107 995 -20 -133 892 535 438 669 330 8 34 853 473 518 438 665 الجملـة العـامــة

(بحساب ألف دينار)

نفقـات التصـرف
البرنامج والبرنامج الفرعي

المجمـوعنفقـات التنميـة

الفارقالفارقالفارق
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  ةـالحـالفوزارة 

  حوصلة ألهداف ومؤشرات قيس األداء

  حسب البرامج

  

  

وتكريسا لمبدأ المسؤولية الفالحة في نطاق تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لوزارة 

التي تترجم األولويات  األهداففي تنفيذ السياسات العمومية  تم ضبط جملة من 

  . اإلستراتيجية لكل برنامج في إطار مهمة وزارة الفالحة

    
المؤشّرات تقييم نجاعة وأداء هذه البرامج تم ضبط جملة من  غايةوب

لقيس درجة تحقيق األهداف المعلنة وتقييم النتائج المحقّـقة بالتوازي مع  الموضوعية

  .إستعمال اإلعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج

  
الخاص بكل  إطار القدرة على األداءمع العلم أنه يتم التطرق بالتفصيل إلى 

المشروع السنوي ضمن ) اإلستراتيجية، األهداف ومؤشرات قيس األداء(برنامج 

  .الملحق بهذا التقرير الفالحةللقدرة على األداء لوزارة 

  
 ومؤشرات قيس األداء ألهدافويتم من خالل الجداول الالحقة تقديم حوصلة 

  .الخاصة ببرامج وزارة الفالحة
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  ة ـالحـوزارة الف

  اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية برنامج :  1ـ ب
  للمنتجات الفالحية والغذائية

  األهداف ومؤشرات قيس األداء
  

2014  
 تقديرات

2013  
 تقديرات

2012  
  الهدف  المؤشر  الوحدة إنجازات

  
  
  
15  
250  

1000  
1238 

  
  
  
8.7  
220  
975  

1154 

  
  
  

12.4   
182  

1040  
1120 

 
  
 

 قنطار.مليون
 طن .أ
  طن.

 مليون لتر 
 

أمثلة لبعض المؤشرات 
  :اإلستراتجية

  :تطور اإلنتاج*
  القمح الصلب -
  الزيتون -

  الطماطم الفصلية
 الحليب -

  :1.1الهدف 
  تنمية 

  منظومات

  اإلنتاج 

 الفالحي  

  
23.3  
310  
450 

  
23.1  
295  
400 

  
22.5  
277  
197  

 
 ألف هك

  هك
  ألف هك
  

  : تطور المساحات*
  القوارص -
  الزراعات الجيوحرارية-
  لزراعات البيولوجية ا-
  

  
  
180  
90  
13  
110 

  
  

150  
87  

12.0  
100 

  
  
147  
95  
4.7  
90  

  
 
 طن .أ
 طن .أ
 طن .أ

  مليون دينار

تطور صادرات المنتجات *
  :الفالحية

 زيت الزيتون -
 التمور  -
    البطاطا -
  المنتجات البيولوجية  -
  

100 90 80 
الزيارات  عدد

الميدانية لكل 
 فني

تابعة الفنية الم 1.1.1المؤشر 
  للمواسم الفالحية

  

94 87 75 % 
نسبة شبكات : 1.2.1المؤشر 

  :2.1الهدف  المراقبة الصحية البيطرية
  

الحماية واليقظة 

الصحية النباتية 

 والحيوانية

85  78  50  % 
نسبة انجاز : 2.2.1المؤشر 

 حمالت الوقاية للصحة النباتية 
(%)  

  

75  75  67.5  % 
لتغطية نسبة ا: 3.2.1لمؤشر ا

  (%)   الحيوانية(الصحية 
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  ة ــالحـوزارة الف

  الصید البحري وتربیة األحیاء المائیةبرنامج : 2ـ ب

  األهداف ومؤشرات قيس األداء

  
  

2014  
 تقدیرات

2013  
 تقدیرات

2012  
  الھدف  المؤشر  الوحدة إنجازات

 2كلم 750 900 1000

تركی   ز األرص   فة : 1.1.1.2.المؤش   ر

اطق الس  احلیة ذات اإلص طناعیة بالمن   

: 1.2.الھدف األولویة

ى ـة علــافظــالمح

ة ـالثروات البحری

والتنمیة المستدیمة 

 للصید البحري

130 150 157 
وحدة صید 

  بحري

عدد وحدات الصید : 2.1.1.2المؤشر

 البحري لكل حرس صید بحري

  مركب 60 60 400

عدد المراكب التي : 3.1.1.2المؤشر 

األقم       ار ی       تم متابعتھ       ا بواس       طة 

  االصطناعیة

10 8 7.8 %  

مساھمة إنتاج : 1.1.2.2المؤشر

تربیة األحیاء المائیة بالنسبة لإلنتاج 

الجملي للصید البحري و تربیة 

 األسماك

:  2.2دف ـــھـال

ة ـــتطویـر تربی

 األحیاء المائیة

 
 
 
 
  
  
 

 
  



  11 
  

 

  ة ـالحـوزارة الف
  برنامج المياه:  3ـ ب

 ءاألهداف ومؤشرات قيس األدا
        

  

2014  
 تقديرات

2013  
 تقديرات

2012  
  الهدف  المؤشر  الوحدة إنجازات

97.4 95.9 92.9 % 
 : 2.1.2.3المؤشر 

  :1.3الهدف  نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية 
 تعبئة الموارد المائية 

  3مليون م 2188 2260 2294

 : 4.1.2.3المؤشر   %  87.5  87.5  100
  3مليون م  700  700  800  طاقة تحويل المياه

97.4 96.7 96.2  %  
  :1.4.1.3المؤشر 

  نسبة التزود بالماء الصالح للشرب

تلبيـة  :  3.3الهدف 
الحاجيات من المـاء  

  الصالح للشراب 
  

  برنامج الغابات و تهيئة األراضي الفالحية  :  4ـ ب
 األهداف ومؤشرات قيس األداء

  

2014  
 تقديرات

2013  
 تقديرات

2012  
  الهدف  المؤشر  وحدةال إنجازات

 هك  5.6  2  1.5
ــر  ــل  : 1.3.1.4المؤش ــة لك ــاحة المحترق المس

يقـيس سـرعة التـدخل لتقلـيص معـدل      (حريق 
  )المساحة المحترقة

الهدف 
3.1.4 :

المحافظة 
على الغابات 

والموارد 
 الطبيعية

 عدد  9  12  15
ــر  ــة  : 2.3.1.4المؤش ــاطق المحمي ــدد المن ع

الحـدائق الوطنيـة   المهيأة من جملـة المحميـات و  
  44المحدثة وعددها 

المنجزة لمقاومة  طول الطوابي: 3.3.1.4المؤشر  كلم  1215  1200  1300
  زحف الرمال سنويا

6,68  5,70  4,72  % 

ع ـات التي وقـة المساحـنسب:  1.1.2.4المؤشر 
ة األراضي ـمن جمل(ضد اإلنجراف  فيهال ـالتدخ

 ھكن يومل 3,5ـة براف والمقدرـددة باإلنجـمهال
  )2010سنة 

الهدف 
الحد : 1.2.4

من 
المساحات 

المهددة 
 %  25,14  27,69  30,24 باإلنجراف

نسبة األراضي التي تمت حمايتها : 2.1.2.4المؤشر
من جملة المساحات التي وقع التدخل فيها (وتدعيمها 

   )مليون هك 2ضد اإلنجراف والمقدرة ب
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  ةـالحـوزارة الف

  لتعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد الفالحيا:  5ـ ب

  األهداف ومؤشرات قيس األداء
 

2014  
 تقديرات

2013  
 تقديرات

2012  
  الهدف  المؤشر  الوحدة إنجازات

13/1 14/1 14.2/1 

مدرس 
لكل 

عدد من 
  الطلبة

عدد المدرسين الجامعيين : 1.1.5المؤشر 
 عدد الطلبة المرسمين/

دعم دعم  :1.5الهدف 
لتكوين لتكوين جودة اجودة ا

لتشغيلية أفضل لتشغيلية أفضل 
 للخريجينللخريجين

80 78 63.1 %  
عدد ساعات التدريس :  3. 1.5المؤشر 

العدد الجملي /المؤمنة من طرف القارين 
 لساعات التدريس

25 25 17 %  

نسبة التكوين الميداني :  4. 1.5المؤشر 
ساعات الزيارات الميدانية والساعات (

 العدد/ المدرسة من طرف الباحثين والفنيين
  )الجملي لساعات التدريس

72 67 71 %  
عدد عمليات البحث :  1.2.5المؤشر 

توجيه  :2.5الهدف   العدد الجملي/الموجهة لألولويات الوطنية
البحث الفالحي نحو 
األولويات الوطنية 

ودعم البحث 
التنموي والجهوي 
 وتثمين نتائج البحث

59 41 43 %  
عدد عمليات البحث :  2.2.5المؤشر 

 مجموع عمليات البحث/وي بالجهاتالتنم

8 17 5 %  
عدد عمليات البحث :  3.2.5المؤشر 

 مجموع عمليات البحث/المثمنة

69 60 30 %  

نسبة اإلحاطة بالفالحين :  1.5.5المؤشر 
عدد الفالحين : عن طريق اإلرشاد الميداني

العدد الجملي للفالحين في / المؤطرين
 السنة

تنمية  :5.5الهدف 
  % 85 85 90  لمنتجينمؤهالت ا

نسبة مشاركة الفالحين :  2.5.5المؤشر 
/ عدد المشاركين : في أنشطة اإلرشاد 

 عدد المدعوين

77 76  41  %  
نسبة تبني تقنيات اإلنتاج :  3.5.5المؤشر 

/ عدد الفالحين المتبنين لتقنيات اإلنتاج: 
 عدد الفالحين المؤطرين
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  ة ـالحـوزارة الف

  القيادة والمساندة برنامج:  6ـ ب

  األهداف ومؤشرات قيس األداء

  
 

2014  

 تقديرات

2013  

 تقديرات

2012  

 إنجازات
  الهدف  المؤشر  الوحدة

20 19 18 %  
  :  1.1.1.6المؤشر 

  نسبة التأطير

ــدف   : 1.6الهـ

وضع الكفـاءات  

الالزمة على ذمة 

المصالح لتـأمين  

 تنفيذ البرامج 

  خيول 7سيارة ذات قوة محرك أقل من 

ــر ا ــدل  : 1.2.1.6لمؤش مع

ــيارات  ــود لس ــتهالك الوق إس

  .المصلحة
ــدف  :  2.6الهـ

مزيــد إحكــام   

ــي   ــرف ف التص

  الوسائل المادية 

  كم100/لتر 7.5 7.2 7

  خيول 7سيارة ذات قوة محرك أكثر من 

  كم100/لتر 10 9.7 9.5

  دينار  235.000  300.000  290.000

معدل كلفـة  : 2.2.1.6المؤشر 

  انة واإلصالح التعهد والصي
  سيارة  572  582  600

  سيارة/ د  410  515  483
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  األول العنوان

  رفـالتص اتـنفق
  
  

  :اإلجمالي  التقديم
  

  :لفالحة كما يلي ا لوزارة التصرف نفقات ضبطت
  

  م د  473,518  :    2014لسنة  المقترحةاإلعتمادات  -

  د م  438,665    :  2013  سنةفي  المرسمة اإلعتمادات -

  ــــــــ                  
  د م   34,853    :  بزيادة قدرها أي        

  %    7,9    :  نسبة تمثل

ة ـة النفقـب طبيعـحس  2014ة ـلسن ةـالمقترحادات ـاإلعتم وزعـوتت

  :النحو التالي  على

              
  )بحساب م د(                                                         

  إنجازات البيان
2012 

  م. ق 
2013  

  تقديرات
2014 

  النسبة الفارق
% 

 
  نفقات التأجير العمومي -

  

  ات وسائل المصالحقنف -
  

 نفقات التدخل العمومي -

 
328,065  

  

46,937  
  

2,927 

 
398,370  

  

36,773  
  

3,522 

 
434,928  

  

34,933  
  

3,657 

 
36,558 +  

  

1,840 -  
  

0,135 + 

 
9,2 +  

  

5,0  -   
  

3,8 + 

 +  7,9 + 34,853 473,518  438,665 377,929 الجملـة
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دة ـد لفائ م 75,098دره ـقات التصرف على مبلغ ـنفق وتحتوي

  :كما يلي  موزعةلفالحة لوزارة اة ـالمؤسسات العمومية التابع

  
  د م  4,082 :      مؤسسات البحث في الميدان الفالحي -

  د م  5,649 :        مؤسسات التعليم العالي الفالحي -

  د م   4,741 :          تكوين الفالحيمؤسسات ال -

  د م  0,077 :        مؤسسات النهوض بالقطاعات -

  د م  17,416 :          مؤسسات التنمية الفالحية -

  د م  2,963 :          الوكالة العقارية الفالحية -

  د م  7,948 :    ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي -

  د م  7,104 :      وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية -

  د م  0,555 :        الشركة الوطنية لحماية النباتات -

  د م  12,561 :      ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى -

  د م  2,053 :      المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل -

  م د  9,684 :          معهد المناطق القاحلة - 

  م د  0,265:         القطب التكنولوجي بالجنوب - 

      
بط نفقات التصرف حسب البرامج والبرامج الفرعية كما تم ض

  : حسب ما يبينه الجدول التالي
  

  
  
  
  

  



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2014 نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة  -1

وزارة الفالحة 13  الباب:
16

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 013
تقديرات
2014

الفارق

013 2النسبة المبلغ

م.ق

2014
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

%%%%
000 00010 000137 000127 111-000 250 0002 361 8002 018 50016 643 70047 624 31اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالم1 51-5834112700500305001591780047

000 00010 000115 000105 91-000 859 0001 950 5001 386 00010 692 50029 305 19اإلنتاج الفالحي1 54-51021360500316660001030550048

000 00022 00022 8-000 000158 500166 317 5004 161 00015 844 10الصحة الحيوانية و المراقبة البيطرية2 40-51103200015341500430950039

000 12-000 000233 800245 314 0001 790 2002 475 1حماية و مراقبة المنتجات الفالحية3 89-517202003023000130280076

000 00010 00085 10075 730 0001 249 9004 518 2الصيد البحرى و تربية األحياء ال2 691325939004334000174010067

000 00010 00085 10075 730 0001 249 9004 518 2الصيد البحري1 691325939004334000174010067

تربية األحياء المائية2

000 69-000 336 0001 405 2001 335 6-100 296 30034 631 40المياه3 -16-54203630035632100-6404200-15
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 013
تقديرات
2014

الفارق

013 2النسبة المبلغ

م.ق

2014
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

%%%%
000 15-000 00020 70035 123 5001 366 8005 242 4الموارد المائية1 26-4342778005386500110870026

000 54-000 316 0001 370 9001 129-100 585 0008 715 8السدود و األشغال المائية الكبرى2 -1-4100850009901100-183900-2

26-7329000-262767350020344500-000 329 7-500 344 50020 673 27الهندسة الريفية و استغالل المياه3

000 00085 000150 00065 76-000 531 0001 607 9001 802 71-000 900 90078 702 150الغابات و تهيئة األراضي الفالحية4 -48-513115237490080581000-71793900-47

000 0005 00070 00065 73-000 456 0001 529 5001 670 73-000 109 50060 779 133الغابات و المراعي1 -55-5813537350061635000-73738500-54

000 00080 00080 3-000 00075 60078 867 0001 791 40018 923 16تهيئة و حماية األراضي الفالحية2 11-41700140018946000194460011

000 49-000 000442 000491 607-000 523 00011 130 00012 592 20030 749 200116 157 86التعليم العالي و البحث و التكوين و5 36-5-10987782001287142002993600030

000 00010 000260 000250 201-000 819 0003 020 5004 758 10020 559 60048 800 27التعليم العالي الفالحي1 75-5432070600526381002056750064

000 75-000 000137 000212 233-000 427 0004 660 4004 131 8-000 281 40024 412 32البحث الفالحي2 -25-5-353728440028845000-8439400-23

100-250000-100250000-000 250-000 250معالجة المعلومات العلمية3

000 0001 00027 00026 93-000 947 0002 040 2003 299 10014 675 90018 375 4التكوين المهني الفالحي4 327-3474419002164910014207200191

000 00015 00018 0003 80-000 000330 700410 915 0003 234 30025 318 21اإلرشاد الفالحي5 18-205002173130025582000385070018

000 00089 928 0002 839 0002 987-000 208 00018 195 20019 355 20066 090 000153 735 86القيادة و المساندة9 77-531087690001742262006545720060

000 00091 928 0002 837 5002 792-500 122 00018 915 10018 400 00067 212 900146 811 78اإلشراف و المساندة و المتابعة1 86-431005639001672625006669860066

000 2-000 5002 194-500 00085 900280 044 1-200 878 1006 923 7الدراسات و األنظمة المعلوماتية2 -13-69-10082051006963700-1241400-15
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 013
تقديرات
2014

الفارق

013 2النسبة المبلغ

م.ق

2014
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

%%%%

000 135  الجملة 3 657 000 3 522 000 -1 840 000 34 933 000 36 773 000 36 558 000 434 928 000 398 370 00077-534386650004735180003485300060
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  :مومي التأجير الع نفقات – 1
  

ر قات أجوـنف لتغطيةالمخصصة و المقترحةادات اإلعتم تبلغ
د  م 398,370ل د مقاب م 434,928دره ق ما 2014ة نوان لساألع

  . دم  36,558 ا بزيادة قدره أي 2013ة سنفي  مرسمة اعتمادات
  

  : أساسا منالزيادة في نفقات األجور  هذه تتأتىو
  

  د م  11,707 :  2013 سنةلقانون المالية  برامجكلفة تعديل  - 
  د م  3,247 :            2014  سنـة إنتدابات - 
  

  د م) 3,044(  :    مصالح الوزارة* 
  د م )0,203(:          المؤسسات* 
  

  د م  4,623:        التأثير المالي للزيادات في األجور - 
 د م  22,048:  2000عملة الحضائر بعد  تسوية وضعية - 
  د م  1,195:                       ةالترقي - 

  د م) 1,016(  :          مصالح الوزارة* 
  د م )0,179(:          المؤسسات* 

  

  د م- 6,262:        ) التقاعد( بالنقصتعديل  - 
  د م) - 5,888(  :          مصالح الوزارة* 
  د م) - 0,374(:          المؤسسات* 

  

بكل من  خطة 600د النتداب  م 3,247البالغ  اإلعتماد وسيخصص
  : موزعة بينالتابعة لها  والمؤسساتحة الفال مصالح وزارة

  

  .إدارية ةخط 106 - 
  .ةـتقنيخطة  367 - 
  .في ميدان التعليم العالي والبحث والتكوينخطة    52 - 
  .بيطريال في ميدان الطب ةخط   15 - 
    .ةـللعمل ةخط 60 - 
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خطة لفائدة مختلف المصالح المركزية  570وقد تم تخصيص 

الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية  والمؤسسات العموميةوالجهوية 
  :كما يلي حسب البرامج وتتوزع جملة هذه الخطط . للوزارةالتابعة 
  

برنامج اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات   - 
  ةخط   15 :                  الفالحية والغذائية

والتكوين واإلرشاد الفالحي     البحثالتعليم العالي و برنامج  - 
  خطة   80 :                                          

  خطة  475 :             برنامج القيادة والمساندة   - 
  خطة  570    ةـالجمل                

  

بمختلف البرامج التابعة ألعوان المرخص فيهم الجملي لعدد ال ويبلغ
    .عونا 31407 :                 2014 موفى سنة  إلىلوزارة الفالحة 

  

  بما  2013المباشرون إلى موفى سنة  األعوان - 

  عونا 26028 :          أعوان الديوان في ذلك

    عونا  2500:   تسوية وضعية عملة الحضائر            - 

  564:   العفو التشريعي العام                       - 

  عونا +  570 :                                    اإلنتدابات - 

  عونا -  1078 :         القانوني على التقاعد اإلحالة - 
  ــــــــــــ                

  عونا  28584    جملة فرعية          

    الخاضعة لمجلة المؤسساتأعوان   - 
  عونا 337 :              المحاسبة العمومية

    غير الخاضعة لمجلة المؤسساتأعوان  - 
  عونا  2486 :              المحاسبة العمومية

  ــــــــــــ 
  عونا  31407    امالع المجموع          
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وتتوزع اعتمادات التأجير العمومي حسب البرامج على النحو 

  : التالي
  

الصحية للمنتجات اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة برنامج 
  :الفالحية والغذائية

  
ي ـذا البرنامج بحوالـة لهـادات التأجير المخصصـدر اعتمـتق
  :النحو التاليم د موزعة على  47,644
  

  .اإلنتاج الفالحي: م د لفائدة البرنامج الفرعي 29,692 - 
الصحة الحيوانية :  م د لفائدة البرنامج الفرعي 15,162 - 

 .والمراقبة البيطرية
 حماية ومراقبة المنتجات:  م د لفائدة البرنامج الفرعي 2,790 - 

 .الفالحية
  

  :بينهاراءات، من ـادات جملة من اإلجـكما تشمل هذه االعتم
  

م د  0,126بمبلغ طبيبا بيطريا صحيا  15تغطية كلفة انتداب  - 
وذلك قصد تدعيم المركز الوطني لليقضة الصحية الحيوانية 

  .وبعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية
لة منح التأجير الخاصة بالمؤسسات العمومية الخاضعة لمج - 

 :المحاسبة العمومية والتي تهم 
 

  .لتحليل األغذية الحيوانيةمركزي المخبر ال •
  .الوطني لليقضة الصحية الحيوانيةالمركز  •
  .مكتب مراقبة وحدات اإلنتاج الفالحي •

 
لمجلة منح التأجير الخاصة بالمؤسسات العمومية غير الخاضعة  - 

 : المحاسبة العمومية والتي تهم
 

  .الشركة الوطنية لحماية النباتات •
  .ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى •
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أما بالنسبة للمعهد الوطني للزراعات الكبرى وهي مؤسسة عمومية 

لعمومية، فإن ميزانيتها غير ممنوحة وغير خاضعة لمجلة المحاسبة ا
م د بعنوان  2,411ة أساسا من المعلوم اإلحصائي للحبوب تبلغ المتأتي

  .م د مخصصة العتمادات التأجير 1,921نفقات التصـرف منها 
  

  :البحري برنامج الصيد
  

والي ـادات تأجير بحـخصصت لفائدة برنامج الصيد البحري اعتم
م د وذلك قصد تغطية تكلفة تأجير أعوان اإلدارات المركزية  4,249

  .ة للتنمية الفالحيةوالمندوبيات الجهوي
  

  :برنامج المياه
  

ة ـوهي موزع م د 34,296 ير بحـواليـدر اعتمـادات التأجـتق
  :على النحو التالي

  

  .الموارد المائية: م د لفائدة البرنامج الفرعي 5,366 - 
السدود واألشغال المائية : م د لفائدة البرنامج الفرعي 8,585 - 

 .الكبرى
الهندسة الريفية : م د لفائدة البرنامج الفرعي 20,345 - 

   .واستغالل المياه
  

ادات التأجير المخصصة لهذا البرنامج ـتجدر اإلشارة إلى أن اعتم
 وكالة التنقيب عن المياهب بعين االعتبار الموارد الذاتية الخاصةال تأخذ 
 م د 0,219المقدرة بـومكتب تقويم البحوث المائية  م د 2,342 والبالغة

ة ـة العموميـا مؤسستين عموميتين تخضعان لمجلة المحاسبـباعتبارهم
  .وال تتمتعان بمنحة من ميزانية الدولة

  

  :ي الفالحية وتهيئة األراضبرنامج الغابات 
  

ج بحوالي ـاعتمادات التأجير المخصصة لفائدة هذا البرنامقدرت 
  :م د موزعة حسب البرامج الفرعية على النحو التالي 78,900

  

  .الغابات والمراعي: ئدة البرنامج الفرعيم د لفا 60,109 - 

تهيئة وحماية األراضي : م د لفائدة البرنامج الفرعي 18,791 - 

 .الفالحية
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احتساب منحة  اعتمادات التأجير الخاصة بهذا البرنامج كما تشمل
ال  في حين أنها، بالشمال الغربي ديوان تنمية الغابات والمراعيتأجير 

تأخذ بعين االعتبار الموارد الذاتية لكل من وكالة المعدات لتسوية 
والمقدرة  ووكالة استغالل الغاباتم د  1,214والبالغة  األراضي الفالحية

ن لمجلة المحاسبة ين خاضعتين عموميتيباعتبارهما مؤسست م د 2,350بـ
  .نيالعمومية وغير ممنوحت

  

  :برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد الفالحي 
  

والي ـير بحـادات تأجـاعتم جـذا البرنامـدة هـائـخصصت لف
  :موزعة على النحو التاليم د  116,749

  

التعليم العالي الفالحي : الفرعيم د لفائدة البرنامج  48,559 - 
ذلك منح مؤسسات التعليم العالي الفالحي وهي بما في 

  .ة خاضعة لمجلة المحاسبة العموميةمؤسسات عمومي
البحث الفالحي بما في : م د لفائدة البرنامج الفرعي 24,281 - 

البحث ومنح التأجير الخاصة بكل من ذلك منح مؤسسات 
 .عهد المناطق القاحلة بمدنينالقطب التكنولوجي بالجنوب وم

التكوين المهني : م د لفائدة البرنامج الفرعي 18,675 - 
 .الفالحي

 .اإلرشاد الفالحي: م د لفائدة البرنامج الفرعي 25,234 - 
  

إلى ، م د 0,580خطة جديدة بكلفة  80كما تم احتساب انتداب 
 م د 4,632جانب احتساب التأثير المالي للزيادات في األجور بكلفة 

   .مقيما ومتربصا داخليا في الطـب البيطري 97وتغطية كلفة تأجير 
  

  :برنامج القيادة والمساندة
  

م د  153,090خصصت لفائدة هذا البرنامج اعتمادات تأجير تبلغ 
  :موزعة على النحو التالي

  

اإلشراف والمساندة : د لفائدة البرنامج الفرعي م 146,212 - 
لفائدة المرصد خصصة والمتابعة بما في ذلك المنح الم

 الوطني للفالحة والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية والمنح 
 

الوكالة العقارية الفالحية ووكالة النهوض المخصصة لكل من  - 
 .باالستثمارات الفالحية

الدراسات واألنظمة : م د لفائدة البرنامج الفرعي 6,878 - 
 .المعلوماتية
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طة انتداب جديدة والبالغة خ 475كما تم احتساب كلفة انتداب 

من عملة عامال  2500أشهر وكلفة تسوية  4م د وذلك لمدة  2,338
  .م د 22,049بكلفة  2000الحضائر المسترسلين بعد سنة 

  

عونا  2000ستشمل  2014لسنة  الترقياتوتجدر اإلشارة إلى أن 
 د م 1,016عامال بمفعول مالي قدره  1000إطارا و 1000: بالـوزارة 

   .ثالثة أشهر لمدة
  

  :وسائل المصالح  نفقات – 2
  

 المخصصة لتغطية نفقات وسائلو المرسمة اإلعتمادات تبلغ
 مرسمةد  م 36,773 مقابلد  م 34,933قدره  ما 2014لسنة  المصالح
  :وهي تنقسم حسب الهياكل كما يلي .2013في سنة 
  

  د م   7,503 :      الوزارةمصالح  - 
  د م   27,430 :    العمومية المؤسسات - 

  
ا ـات باعتبار مواردهـل المؤسسـات وسائـنفق ةـجمل وتبلغ

  .2014د سنة  م 65,568 حوالية ـالذاتي
  

  : حسب البرامج على النحو التاليات ـالنفق ذهـه وزعـوتت
  

جات سالمة الصحية للمنتبرنامج اإلنتاج الفالحي والجودة وال - 
  م د  2,250:           والغذائية الفالحية

 م د 0,085:           يد البحريبرنامج الص - 
 م د 1,336 :            برنامج المياه - 
 م د 1,531:   برنامج الغابات وتهيئة األراضي الفالحية  - 
اد ـواإلرش نـث والتكويـي والبحـم العالـج التعليـامـبرن - 

 م د 11,523:               الفالحي 
  م د 18,208:         برنامج القيادة والمساندة  - 
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  : يـل العمومـالتدخ نفقات – 3

  

د مقابل  م 3,657 قدره ما 2014 ةـلسنتدخل ال نفقات غـتبل

  .2013ة ـد في سن م 3,522
    

  

  :الت في ـذه التدخـه تتلخص
  

  د م 2,471  :    المنظمات الدولية فيالمساهمة  -   

  د م 0,630  :          وجوائزمنح  -   

    د م 0,556  :      منح لفائدة المؤسسات  -   

  
تدخل المـؤسسات العموميـة باعتبـار مواردهـا  نفقات وتبلغ

  .د م 0,977حوالي الذاتيـة 
  

  : حسب البرامج على النحو التاليات ـالنفق ذهـه وزعـوتت
    

ودة والسالمة الصحية للمنتجات ـبرنامج اإلنتاج الفالحي والج - 

  م د  0,137:           الفالحية والغذائية

 م د 0,150:   فالحية برنامج الغابات وتهيئة األراضي ال - 

اد ـن واإلرشـث والتكويـج التعليـم العالـي والبحـبرنام - 

 م د 0,442:               الفالحي 

  م د 2,928:         برنامج القيادة والمساندة  - 
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  العنـوان الثاني
  يـةنفقـات التنم

  
  
  

  :ترتكز السياسة الفالحية على المحاور التالية 
  

 .تعزيز األمن الغذائي - 
لصادرات والرفع من القدرة التنافسية قصد ضمان تطوير ا - 

 .إستمرارية القطاع الفالحي ونجاعته
المحافظـة على المـوارد الطبيعيـة ومقاومة التصحر عبر  - 

إلى جانب . العمـل على مزيد تعبئة الموارد المائية واستغاللها
التوسع في استعمال المياه غير التقليدية وتنمية الموارد المائية 

 .ية وصيانة وتهيئة المناطق السقوية العموميةالجوف
 .تنمية الغابات والمراعي عبر الترفيع في نسبة الغطاء الغابي - 
د البحري عبر دعم ـوارد البحرية والصيـة على المـالمحافظ - 

ة وحماية الثروات السمكية وترشيد ـة المينائيـالبنية األساسي
 .استغاللها

   
 م د 535,438لقطاع المقدرة بـ وتندرج النفقات المقترحة لهذا ا

ام اإلستغالل الرشيد للموارد ـدفعا في إطار مزيد الحرص على إحك
ز ـا وتوفير الحوافـا وتنميتهـة عليها وصيانتهـة والمحافظـالطبيعي

والتشجيعات من خالل إعطاء األولوية للمشاريع والبرامج المتواصل 
زنامة المحددة في إنجازها قصد استحثاث نسق التنفيذ واحترام الر

إلى جانب إدراج مشاريع جديدة متقدمة من حيث توفر الدراسات . الغرض
واألراضي وهيكلة التمويل خصوصا منها تلك التي تعتبر ذات صبغة 
حيوية كمشاريع وبرامج الماء الصالح للشراب أو التي لها إنعكاس مباشر 

التنمية  على مستوى عيش المواطنين في المناطق الداخلية كمشاريع
 .الفالحية المندمجة وإحداث المناطق السقوية
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  : التقديم اإلجمالي
  

  : ضبطت نفقات التنمية لوزارة الفالحة كما يلي
 م د 535,438:      2014اإلعتمادات المقترحة لسنة  -
 م د 669,330 :      2013اإلعتمادات المرسمة لسنة  -

 

 % 20,0:     قدره نقصأي ب                       
  

  : على النحو التاليحسب طبيعة النفقة  2014وتتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة 
  

  )بحساب م د(                      

 البيـان
  إنجازات
2012 

 )م د(

  م . ق 
2013 

 )م د(

  تقديرات 
2014 

 )م د(

  الفارق
       

 )م د( 

  النسبة
 
% 

  
  :العنوان الثاني 

 اإلستثمارات المباشرة - 
موارد العامة إعتمادات على ال* 

  للميزانية
إعتمادات على موارد قروض * 

  خارجية موظفة
 

  
  
  
  

398,664  
  

86,943 

  
  
  
  

323,413  
  

125,845 

  
  
  
  

245,283  
  

90,185 

  
  
  
 

78,130  -  
  

35,660  - 

  
  
  
 

24,2-  
  

28,3 - 

 -   I 485,607 449,258 335,468 113,790  - 25,3الجملــة 
  

  التمويل العمومي - 
لموارد العامة إعتمادات على ا* 

 للميزانية
إعتمادات على موارد قروض * 

  خارجية موظفة
 

  
 

  
222,005  

 
10,256 

  
  

  
196,072  

  
24,000 

  
  

  
186,470  

  
13,500 

  
  
  

9,602 -   
  

10,500 – 

  
  
  

4,9  -   
  

43,7 - 

  - II 232,261 220,072 199,970 20,102 – 9,1الجملــة 
 -  20,0 -  133,892 535,438 669,330 717,868 المجموع العـام
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في مستوى قانون البرامج واعتمادات  2014وتوزع تقديرات سنة 

  :التعهد واعتمادات الدفع كما يلي 

                 
  )بحساب م د(                     

لمشاريع ا  بيان 
قانون 
برامج ل  ا

لموارد علىا   إعتمادات 
ميزانية ل ل مة  عا ل  ا

موارد  على  إعتمادات 
موظفة خارجية   قروض 

  
لـة لجم   ا

 
تعهد ل تعهد الدفع ا ل تعهد الدفع ا ل  الدفع ا

I -اشرة المب ثمارات           :اإلست

  218,229  164,006  66,200  104,435  152,029  59,571  134,559  مشاريع بصدد اإلنجاز - 

                

  117,239  314,237  23,985  85,910  93,254  228,327  316,804    مشاريع جديـدة - 

 335,468 478,243 90,185 190,345 245,283 287,898 451,363 1  الجملــة 

II - العمومي تمويل      :ال

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  42,410  43,910  13,500  11,400  28,910  32,510  -   مشاريع بصدد اإلنجاز - 

                

  157,560  157,560  -   -   157,560  157,560  157,560    مشاريع جديـدة - 

 199,970 201,470 13,500 11,400 186,470 190,070 157,560 2  الجملــة 

 535,438 679,713 103,685 201,745 431,753 477,968 608,923 المجمـوع العـام

  
المعتمد  وفق التقسيم البرامجيويتم تقسيم إعتمادات التنمية لوزراة الفالحة 

  : كما يبينه الجدول التالي

 
 
 
 
 



( إعتمادات الدفع )2014نفقات التنمية لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة الجزء:

وزارة الفالحة الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

29نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2013

تقديرات

2014

تقديرات ق م
201320142014 2013

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20132014

1 اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفل: البرنامج

1 968 5426 01341 1007 08748 4541-455410:البرنامج الفرعي 48 510 1017-اإلنتاج الفالحي

2 75-75340340840-500425:البرنامج الفرعي 765 9-15-الصحة الحيوانية و المراقبة البيطرية

3 950 9501 4001-950400400 5501 1:البرنامج الفرعي 26حماية و مراقبة المنتجات الفالحية

440 82748 50541 12جملة البرنامج 2 7852806 61344 33251 2256 893 1116

2 الصيد البحرى و تربية األحياء المائية: البرنامج

1 690 8701 73012-230500 4201 0602 64014 11:البرنامج الفرعي 14 560 2113الصيد البحري

2 تربية األحياء المائية:البرنامج الفرعي
230500 6401 211جملة البرنامج 14 0602 420-73012 87014 5601 690 2113

3 المياه: البرنامج

1 300 0601 1:البرنامج الفرعي 7901 4506602401 850900 2 750 842349الموارد المائية

2 950 50016 26:البرنامج الفرعي 35 05022 270-12 780-9 55061 550-22 330 39 220 36-36-36-السدود و األشغال المائية الكبرى

3 090 00014 25:البرنامج الفرعي 16 4307 290-9 14028 40024 500-3 900-10 91069 830-23 950 45 880 34-44-56-الهندسة الريفية و استغالل المياه

560 50052 40024 27028 352جملة البرنامج 31 010-21 260-3 90032 340-20 220133 23087 850-45 380 -41-38-34

4 الغابات و تهيئة األراضي الفالحية: البرنامج

1 000 20012 12:البرنامج الفرعي 1 9002 4505502 0001 300-700-20016 100-350 15 750 2-2-29الغابات و المراعي

2 000 0006 8:البرنامج الفرعي 1 9502 220270400-400-2 00010 350-2 130 8 220 21-25-14تهيئة و حماية األراضي الفالحية

200 30020 4001 8502 43جملة البرنامج 4 670820-1 10018 000-2 20026 45023 970-2 480 21-11-9

5 التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي: البرنامج

1 500-500 5002-000 5002 2:البرنامج الفرعي 2 000 20-20-التعليم العالي الفالحي



2 300:البرنامج الفرعي 5 0504 280-7702 3001 270-1 0303007 350-1 500 5 850 20-15-البحث الفالحي

3 250250250250:البرنامج الفرعي معالجة المعلومات العلمية
4 355 1-040 3553 1-685 0401 3:البرنامج الفرعي 1 685 45-45-التكوين المهني الفالحي

5 40404040:البرنامج الفرعي اإلرشاد الفالحي
270 3001 8802 510جملة البرنامج 8 255-2 625-1 03030030013 1809 825-3 355 -24-25

9 القيادة و المساندة: البرنامج

1 4560:البرنامج الفرعي 2 0402 277237119 915110 460-9 45515122 000-9 203 112 797 8-1233اإلشراف و المساندة و المتابعة

2 70-550 702-480 5502 2:البرنامج الفرعي 2 480 3-3-الدراسات و األنظمة المعلوماتية

46045 915110 590119 94جملة البرنامج 4 757167-9 4556015124 550115 277-9 273 433-7

905 51-707 612302 105354 22-700 80550 60272 9-470 072186 198196 20-537 73565 85الجملة العامة -24-5-30-15



( إعتمادات الدفع )2014نفقات التنمية لسنة
المندوبيات الجهوية: الفالحة الجزء:

وزارة الفالحة الباب:

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

31نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة 

تقديرات ق م
201320142014 2013

تقديرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للميزانية 

20132014
%%%

1 اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائي: البرنامج
1 344اإلنتاج الفالحي:البرنامج الفرعي 344 344 344
2 600الصحة الحيوانية و المراقبة البيطرية:البرنامج الفرعي 9 100 8 500 600 9 100 8 50077

3 248حماية و مراقبة المنتجات الفالحية:البرنامج الفرعي 248 248 248
692600 0929 6926009 0929 19جملة البرنامج 77

2 الصيد البحرى و تربية األحياء المائية: البرنامج
1 450-الصيد البحري:البرنامج الفرعي 142 592 -450 142 592-76-76

450-450592142-2592142جملة البرنامج -76-76
3 المياه: البرنامج

1 140 6-الموارد المائية:البرنامج الفرعي 2 170 8 310 -3 400 2 170 5 570 -2 740 2 740-100-61-74

3 198 71-الهندسة الريفية و استغالل المياه:البرنامج الفرعي 93 386 164 584 -15 805 38 165 53 970 -55 393 55 221 110 614-50-29-43

338 77-556 89495 205172 19-335 54040 13359 58-221 35455 3113جملة البرنامج -51-32-45
4 الغابات و تهيئة األراضي الفالحية: البرنامج

1 200 2الغابات و المراعي:البرنامج الفرعي 57 000 54 800 2 200 57 000 54 80044

2 535-تهيئة و حماية األراضي الفالحية:البرنامج الفرعي 45 873 46 408 -535 45 873 46 408-1-1

665 8731 208102 665101 8731 208102 4101جملة البرنامج 22
5 التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي: البرنامج

5 63-اإلرشاد الفالحي:البرنامج الفرعي 1 037 1 100 -63 1 037 1 100-6-6

63-037 1001 631-037 1001 51جملة البرنامج -6-6

2013/12/10 12صفحة:تاريخ الطباعة: //



9 القيادة و المساندة: البرنامج
1 270 6-اإلشراف و المساندة و المتابعة:البرنامج الفرعي 22 781 29 051 -4 850 12 650 17 500 -1 420 10 131 11 551-12-28-22

2 131-الدراسات و األنظمة المعلوماتية:البرنامج الفرعي 650 781 -131 650 781-17-17

401 6-431 83223 85029 4-650 50012 55117 1-781 33210 912جملة البرنامج -13-28-21

987 81-الجملة العامة 232 731 -24 055 52 985 77 040 -57 932 179 746 237 678-24-31-26 314 718
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في نطاق مزيد إحكام استغالل الموارد الطبيعية في ميداني الفالحة والصيد 
م د وذلك إلنجاز مختلف  535,438لبحري، خصصت إعتمادات دفع بحوالي ا

رف ـاد منهجية التصـة تبعا العتمـع المبوبة حسب برامج وبرامج فرعيـالمشاري
  .في الميزانية حسب األهداف

  
برنامج اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية   )1

 : والغذائية
 

اج الفالحي ـج اإلنتـلبرنام 2014ة ـة سنـت المبرمجاداـدر اإلعتمـتق

د تعهدا  م 61,192ة والغذائية ـات الفالحيـة للمنتجـة الصحيـودة والسالمـوالج

  : د دفعا موزعة حسب البرامج الفرعية كما يلي م 60,917و

  
  )بحساب م د(

  إعتمادات  البرامج الفرعية
  التعهد

  إعتمادات
  الدفع

  48,854  48,784  االنتاج الفالحي

الصحة الحيوانية والمراقبة 
  9,865  9,760  البيطرية

  2,198  2,648  حماية ومراقبة المنتجات الفالحية

  60,917  61,192  ةـالجمل
  
  

 : وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في
 

مواصلة بناء وتجهيز مخبر تحليل األعالف الحيوانية والمركز الوطني لليقظة  •
 .الحيوانية الصحية

مواصلة تدعيم تدخالت الديوان الوطني للزيت من خالل خاصة تنظيم وانجاز  •
  .الحمالت الوطنية لمكافحة آفات وأمراض الزيتون

 .مواصلة القيام بحمالت التلقيح والتطهير الصحي للقطيع •
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إنجاز البرامج السنوية الموكولة لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى  •

 : سا بـوالمتعلقة أسا
 

مشروع تنمية الموارد العلفية عن طريق تحسين المراعي للتقليص في  −
ة لألعالف ـالعجز العلفي حيث سيتم التوسع في المساحات المخصص

هك باإلضافة إلى تنمية الزراعات العلفية عبر توفير  10950لتصل إلى 
طن من الفول  200طن من البرسم و 60طن من القصيبة و 140

طن من الدرع  300ن من الفصة القابسية ودعم سعر ط 15المصري و
 . العلفي

البرنامج السنوي لتحسين السالالت والذي يعنى خاصة ببرنامج التلقيح  −
االصطناعي والمتمثل في القيام بحمالت التلقيح والتطهير الصحي للقطيع 

وحدة  2000ار وـشذرة بذور حيوانية لألبق 25000اج ـوذلك عبر إنت
 .ة لألغنامبذور حيواني

رأس  144000نتاجية حيث سيتم ترقيم اإلبرنامج ترقيم الماشية ومراقبة  −
 .رأس إبل 2400رأس مجترات صغرى و 22800وأبقار 

برنامج اإلحاطة بتربية األغنام والماعز واإلبل والنحل واألرانب والذي  −
رأس أنثى من األغنام  52000يهدف إلى اإلحاطة الفنية للمربين لتشمل 

 .رأس إبل 10000اية الصحية لـ والرع
 

 : مواصلة تقديم التشجيعات المباشرة لفائدة الفالحين من خالل •
 

ودعم أسعار ) مليون لتر 729,2حوالي (دعم تجميع مادة الحليب  −
البذور العلفية الممتازة عن طريق ديوان تربية الماشية وتوفير 

 .المرعى
ف قنطار من أل 119(تكوين مخزون احتياطي من بذور الحبوب   −

ألف قنطار من  164ألف قنطار من القمح اللين و 13القمح الصلب و
ألف قنطار من القمح الصلب  215(ودعم البذور الممتازة ) الشعير

ر ـألف قنطار من الشعي 8,6وح اللين ـألف قنطار من القم 35و
 .وذلك عن طريق ديوان الحبوب) ألف قنطار من التريتيكال 1,1و

 

خالت السنوية للمؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل والتي إلى جانب التد •
من بينها خاصة اقتناء فحول بربرية والقيام بعملية تعريف الخيول بواسطة 

 .الشارة االلكترونية والتحليل الجيني للخيول البربرية والعربية
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 :برنامح الصيد البحري )2
 

د .م 9,032البحري لبرنامج الصيد  2014تقدر اإلعتمادات المبرمجة سنة 
  :د دفعا موزعة حسب البرامج الفرعية كما يلي.م 14,702وتعهدا 

  

  )بحساب م د(

  الدفع إعتمادات  التعهد إعتمادات  البرامج الفرعية

  14,702  9,032  الصيد البحري -
  -  -  تربية األحياء المائية -

  14,702  9,032  ةـالجمل
  

  

 : نامج فيوتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البر
 

مواصلة إنجاز حماية موانئ الصيد البحري بقابس وغار الملح والهوارية  •
  وتوسيع موانئ جرجيس والكتف والشابة

مواصلة حماية سواحل خليج قابس من الصيد العشوائي بصنع ووضع حواجز  •
 اصطناعية بالمناطق المهددة

ناء بنزرت االنطالق الفعلي في توسيع وتهيئة وإصالح الحاجز الرئيسي لمي •
 وإصالح األرصفة بميناء أجيم

إضافة إلى مواصلة أشغال تهيئة بعض الموانئ ضمن تدخالت وكالة الموانئ  •
 وتجهيزات الصيد البحري

  

 : اهبرنامج الميـ  )3
 

د تعـهدا .م 236,200لبرنامـج الـمياه  2014تقدر اإلعتمادات المبرمجة سنة 
  :عية كما يليد دفعا موزعة حسب البرامج الفر.م 183,406و

  

  )بحساب م د(

  الدفع إعتمادات  التعهد إعتمادات  البرامج الفرعية

  4,920  7,310  الموارد المائية -

السدود واالشغال المائية  -
  39,220  12,315  الكبرى

الهندسة الريفية  -
  139,266  216,575  واستغالل المياه

  183,406  236,200  ةـالجمل
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  : هذا البرنامج في وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن

  

ووضع شبكة قيس ومراقبة لمتابعة  وحدتي تصوير باطني لآلبار العميقة إقتناء •
 .وتقدير كميات المياه السطحية والجوفية المتوفرة وإحكام التصرف فيها

 

ة ـوتنميتها ومراقب هاة لتقييمـات في ميدان الموارد المائيـداد دراسـإع •
  .التصرف فيها

 

 .ميقة استكشافيةبئرا ع 17إحداث  •
 

 .SINEAUإنجاز المنظومة المعلوماتية لمتابعة الموارد المائية  •
 

االنتهاء من إنجاز سدود الحركة والتين والمالح والكبير والمولى ومنشآت  •
 .تحويل مياه الزرقة والكبير والمولى

  

 .مواصلة أشغال إنجاز سد الدويميس ومنشآت تحويل مياه سدي القمقوم والتين •
 

 .الق في إنجاز منشآت تحويل مياه سدي المالح والدويميساالنط •
 

مجردة  -جومين - تشغيل شبكة تحويل مياه الشمال عبر تثليث قناة سجنان  •
 .سجنان - ومضاعفة قناة سيدي البراق

 

حيث ) سدا 11(مواصلة إنجاز السدود المبرمة ضمن الخطة العشرية الثانية  •
بير بقفصة ومواصلة إنجاز يجري حاليا إنجاز سدي سراط بالكاف والك

 .مشروع ربط سد سيدي سعد بسد الهوارب
 

االنطالق في إعداد أمثلة تقسيمية وبحوث عقارية لحوزات سدود الخطة  •
العشرية الثانية وخزاني القلعة والسعيدة إضافة إلى تهيئة وادي مجردة الموجهة 

 ).ةالعروسي- غار الملح(للحماية من الفيضانات بالنسبة لقسطه األول 
 

مواصلة دعم المجامع المائية في مجال صيانة منظومات الماء الصالح للشراب  •
 .وصيانة منظومات الري بالمناطق السقوية

 

الممول من  ك فالحية داخل المناطق السقويةـمواصلة مشروع احداث مسال •
كم  97,2م د وذلك بتهيئة وتعبيد  76,7طرف الصندوق الكويتي للتنمية بكلفة 
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 واليات 7ة علىـلك الفالحية داخل المناطق السقوية العمومية موزعمن المسا
 ).قبلي –سوسة  – المهدية –الكاف  –القصرين  –جندوبة  –باجة ( 

 

ق السقوية ـة داخل المناطـداث المسالك الفالحياز مشروع إحمواصلة إنج •
د عبيانية الدولة والذي يهدف إلى تهيئة وتالعمومية ممول كليا على موارد ميز

 .ة على كامل واليات الجمهوريةكلم من المسالك الفالحية موزع 358
  

مواصلة مشروع اإلدارة الرشيدة للماء الصالح للشرب بالوسط الريفي الممول  •
م ما يقارب ـة األمم المتّحدة ويهدف إلى ترميـة من منظمـق هبـعن طري

 .نظاما مائيا بواليات بنزرت وزغوان والقصرين وباجة 12
 

مواصلة أشغال تعصير المنطقة السقوية للحوض السفلي لوادي مجردة  •
هك الممول من طرف  2800من والية منوبة على مساحة ) المرحلة الثانية(

م د  1,1وم د تعهد  10م د وقد تمت برمجة  24,4البنك األلماني للتنمية بكلفة 
 .2014دفعا لسنة 

 

ي ثابت الممول من طرف البنك مواصلة مشروع تعصير المنطقة السقوية بسيد •

بسيدي ثابت  (هك 3200م د وذلك على مساحة  40االلماني للتنمية بكلفة 

وتصريف المياه بالقنوات تحت أرضية بشرفس على مساحة  )وجبل عمار
 . هك 1800

 

مواصلة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تحسين التصرف في مياه واحات  •
الوكالة م د وممول بقرض من  90,5در بـ الجنوب بكلفة جملية محينة تق

واحة  50ويهم ) 2016 – 2008(سنوات  9للتعاون الدولي يمتد على  اليابانية
 . هك 7627على مساحة 

  

مواصلة إنجاز المنطقة السقوية على سد سراط من والية الكاف وذلك بكلفة  •
م د بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي  42,4تقدر بـ 

 . هك 4000واإلجتماعي وصندوق أبو ظبي للتنمية على مساحة 
 

مواصلة تهيئة قنـاة العروسـية بـمنوبة المـمول من طرف البنك األلماني  •
 .م د 12,5كم لتحسين قابليتها لتعبـئة مياه الري بكلفة  54للتنمية على طول 
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اليات م د وتهم و 7,2هك من المناطق السقوية الجديدة بكلفة  669إحداث  •
 .زغوان والقصرين وسيدي بوزيد والمهدية وقبلي

 

هك  950هك من المنـاطق الـسقوية واستصالح  7347ير ـتهيئـة وتعص •
 . م د 5,8من الواحات بكلفة 

 

هك  322تدعيم الـري بالمناطـق السقويـة حول اآلبار العميقة على مساحة  •
 .م د 2,0بكلفـة 

 

د  م 6,8هك بكلفة  2535مساحة القيام بأشغال الصرف والتطهير على   •
) ابهك بمجاز الب 300(وباجة ) هك بسليمان 400(ات نابل موزعة بين والي

وزر ـوت) هك بالعريش 90(ن ـوالقصري) هك بوعرادة 1500(ة ـوسليان
 ).هك بالزاوية 205(وسوسة ) هك بتمغزة 40(
 

تجهيز م د وإعادة  2,8بئرا عميقة موجودة بكلفة حوالي  56تجهيز حوالي   •
محطة  29م د إلى جانب تجهيز حوالي  1,9بئرا عميقة موجودة بكلفة  83

 .م د 2,8ضخ بالتيار الكهربائي بكلفة حوالي 
 

م د من خالل القيام بجملة  12,3صيانة المناطق السقوية بكلفة تقدر بحوالي   •
من أعمال الصيانة والتعهد التي تهم محطات الضخ وشبكات الري وقنوات 

 .التجفيف
 

 . م د 3كلم من المسالك الفالحية بكلفة  17صيانة   •
 

م د وإحداث بئر عمـيقة تعويضيـة بتوزر  5بئرا عميقة بكلفة  16تعويض   •
 .م د 3يزيد عمقهـا عن ألـفي متر بكلفة 

  

مواصلة تنفيذ برامج التزود بالماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية وذلك   •
م د بتمويل من  18,5ساكن بكلفة  20500زويد نظاما مائيا جديدا لت 28بإنجاز 

 .البنك اإلفريقي للتنمية
 

م د بتمويل  38,9ساكن بكلفة  91400نظاما مائيا قديما لفائدة  50إعادة تهيئة   •
أنظمة مائية معقدة  بواليات نابل وزغوان  3من البنك اإلفريقي للتنمية، منها 

شركـة الوطنيـة الستغالل م د ستتم إحالتها إلى ال 7,75وصفاقس بكلفـة 
 .وتوزيع المياه
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تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب حول محور مواصلة مشروع  •
 .م د 15,2سجنان بوالية بنزرت بكلفة جملية 

 

 .بئرا عميقة للماء الصالح للشراب 12إحداث  •
 

مواصلة تدخالت الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والمتمثلة خاصة  •
 :  في

مواصلة مشروع تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب  −
والممول عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بكلفة جملية تقدر 

 .م د 85,6بـ 
 

ة مشروع تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب ـمواصل −
ية والممول عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية بكلفة جمل) 3القسط (

 .م د 45تقدر بـ 
  

مشروع : باإلضافة إلى المشاريع الممولة عن طريق ميزانية الدولة −
م د  72,5تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب بقيمة 

والمشاريع المستعجلة لتدعيم منظومة الماء الصالح للشراب بواليات 
 .صفاقس وسيدي بوزيد والساحل

 
  

 : اضي الفالحيةبرنامج الغابات وتهيئة األر  )4
 

لبرنامج الغابات وتهيئة األراضي الفالحية  2014تقدر اإلعتمادات المبرمجة سنة 
  :د دفعا موزعة حسب البرامج الفرعية كما يلي.م 126,843د تعهدا و .م 191,143

  
  )بحساب م د(

  الدفع إعتمادات  التعهد إعتمادات  البرامج الفرعية

  72,750  118,700  الغابات والمراعي -
تهيئة وحماية األراضي  -

  54,093  72,443  الفالحية

  126,843  191,143  ةـالجمل
  

  



  40 
  

  
  : وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في

  

مواصلة تنفيذ البرامج السنوية المتعلقة بأشغال الغابات والمراعي والذي  •
قامة الرفع في نسبة الغطاء الغابي ومقاومة اإلنجراف وإ 2014سيشمل سنة 

م د إلنجاز  65,0مصدات رياح في المناطق الصحراوية حيث تمت برمجة 
 :العناصر التالية 

 
 هك   4553         التشجير الغابي  -
 هك   1470          التشجير الرعوي -
 هك   1100      غراسات الهندي األملس -
 كلم     1290        إحداث وتعلية طوابي -
 هك     17995  تحسين المراعي و صيانة الغراسات -
 هك  396220          ومة الحرائقمقا -

 

  
مليون يوم عمـل على أساس األجر  4,5كما سيوفـر هـذا البرنامـج 

  .األدنى الفالحي المضمون
  

  

الوكالة مواصلة المشروع الثاني للتصرف المندمج للغابات الممول من طرف  •
منطقة غابية  72م د الذي يتدخل في  41ة ـبكلف اون الدوليـاليابانية للتع

ألف هك موزعة على واليات  80اطق محمية ويمتد على مساحة من 9و
القيام بأشغال  2014وسيتم سنة . سليانة وزغوان وباجة وجندوبة والكاف
هك من  400هك وتجديد  1380التشجير الغابي والرعوي على مساحة 

كلم من المسالك  80محميات طبيعية وصيانة  5غابات الصنوبر وتهيئة 
 .هك 500لمحافظة على المياه والتربة على مساحة إضافة الى أشغال ا

 

مواصلة إنجاز مشروع تجهيز مراكز حماية الغابات بمعدات لمقاومة الحرائق  •
ل ـاء قسط رابع يتمثـالممول بقرض إيطالي تفاضلي حيث تمت برمجة اقتن

للمعدات الثقيلة  اء، حاملتينـات تدخّل وإطفـاء شاحنـأساسا في إقتن
  .ومعدات يدوية
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مواصلة مشروع تنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي المرحلة  •
الرابعة في إطار تدخالت ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي 

 : إنجاز العمليات التالية 2014وسيتم خالل سنة 
 

ة عن طريق ـرف في الموارد الطبيعيـم وحماية وإحكام التصـتدعي −
ن المراعي ـوتحسي) هك 3755(ة ـاه والتربـالمحافظة على المي

وعمليات ضم ) هك 2275(والتهيئة الغابية والغراسات ) هك 2510(
 ).هك 3400(األراضي 

وتأهيل ) كلم 61(تهيئة المسالك الثانوية : تحسين البنية األساسية عبر −
وإحداث ) كلم 50(وصيانة المسالك الثانوية ) كلم 209(المسالك الثانوية 

 ).ماجل 85(اصة مواجل خ
  

مواصلة تنفيذ البرامج السنوية المتعلقة بالمحافظة على المياه وأديم األرض  •
 :م د وذلك إلنجاز العناصر التالية  51,0حيث تمت برمجة 

    

 هك 29843          تهيئة مصبات المياه -
 هك 31359            التعهد والصيانة -
 هك    390      تهيئة المصبات بتقنيات تقليدية -
 هك    400        بات بتقنيات لينةتهيئة المص -
 وحدة   235          إصالح مجاري األودية -
 وحدة   53    إحداث منشآت فرش المياه وتغذية المائدة -

 

مليون يوم عمل على أساس األجر األدنى  3كما سيوفر هذا البرنامج حوالي 
  .الفالحي المضمون

  

 .م د 4,0انات بكلفة مواصلة إنجاز مشروع حماية مدينة تطاوين من الفيض •
مواصلة انجاز مشروع حماية مصبات األودية الممول من طرف الوكالة  •

مليون هكتار موزعة  2م د ويمتد على مساحة  84الفرنسية للتنمية بكلفة 
:  اه والتربةـة لعنصر المحافظة على الميـوسيتم بالنسب. واليات 10على 

ة ـبليبحيرات ج 7هك وانجاز  235ة على مساحة ـاصالح مجاري األودي
وبالنسبة لعنصر التهيئة الغابية فسيتم . منشأة لتغذية المائدة وفرش المياه 61و

كلم  110وكلم من الطرائد النارية  105هك من المراعي واحداث  693تهيئة 
ة ـزان مائي و تهيئـخ 55از ـة إلى انجـهذا إضاف. ةـمن المسالك الغابي

 .مدارس 8
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 : والتكوين واإلرشاد الفالحيبرنامج التعليم العالي والبحث   )5

لبرنامج التعليم العالي البحث واإلرشاد  2014تقدر اإلعتمادات المبرمجة سنة 
د دفعا موزعة حسب البرامج الفرعية .م 10,862د تعهدا و .م 14,533والتكوين 

  : كما يلي
  )بحساب م د( 

  الدفع إعتمادات  التعهد إعتمادات  البرامج الفرعية

  2,000  3,125  الفالحي التعليم العالي -

  5,850  7,130  البحث الفالحي -

  0,250  0,350  معالجة المعلومات العلمية -

  1,685  2,851  التكوين المهني الفالحي -

  1,077  1,077  االرشاد الفالحي -

  10,862  14,533  ةـالجمل
  

  

  : وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في

م د  9,3لتعليم العالي الفالحي بكلفة تقدر بـ تهيئة وصيانة مؤسسات البحث وا •
وذلك بتهيئة وتبليط طرقات وصيانة أسقف وتجديد شبكات الكهرباء والماء 

 ...وإعادة شبكات التطهير
   

 .اقتناء تجهيزات مخبرية وعلمية وبيداغوجية وفالحية •
 

الق في بناء المركز الجهوي للبحوث الفالحية بسيدي بوزيد بكلفة ـاالنط •
 .د م 1,64

 

مواصلة تهيئة مراكز التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري المبرمجة  •
مركز تربية االبقار بسيدي ثابت ومراكز سيدي بوزيد وقفصة ( 2009سنوات 

مركزي سبيطلة ( 2011و) مركزي الكاف ومنوبة( 2010و) و مدنين وقبلي
) ر الملحوزركين بمارث ومركز التكوين المهني في الصيد البحري بغا

 .)مركز التكوين المهني في الصيد البحري بصفاقس( 2012و
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ا ـي التي لم تشملهـي الفالحـن المهنـويـز التكـراكـة مـة تهيئـمواصل •

 .ادة التهيئةـإع
 

هذا باإلضافة إلى االستثمارات الممولة عن طريق معهد المناطق القاحلة  •
 .بمدنين والقطب التكنولوجي بالجنوب

 

 :قيادة والمساندةبرنامج ال  )6
 

 دةـادة والمسانـلبرنامج القي 2014ة ـادات المبرمجة سنـدر اإلعتمـتق
ة ـج الفرعيـب البرامـا موزعة حسـد دفع م 138,708دا وـد تعه م 167,613

  : كما يلي
  

  )بحساب م د( 

  الدفع إعتمادات  التعهد إعتمادات  البرامج الفرعية

  135,578  162,963  اإلشراف والمساندة والمتابعة -

  3,130  4,650  الدراسات واألنظمة المعلوماتية -

  138,708  167,613  ةـالجمل
  

  : وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في

إنجاز عمليات تهيئة وصيانة بالمباني االدارية وذلك بتجديد الشبكة الكهربائية  •
دفئة المركزية إضافة وتجديد شبكة الت) القسط الرابع(والحماية من الحرائق 

إلى إحداث قاعة إجتماعات وتكوين مستمر بالمسكن الوظيفي التابع للمصالح 
 .البيطرية

 

مواصلة تدعيم وسائل العمل بالوزارة وهياكلها الجهوية من خالل إقتناء  •
 .التجهيزات والمعدات اإلعالمية واإلدارية

 

رتفاع نفقات صيانته، مواصلة تدعيم أسطول النقـل بالوزارة نظرا لتقادمه وا •
 :م د موزعة كما يلي  3,2وقد تمت للغرض برمجة حوالي 
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ط ـض قسـم د لتعوي 1,2تم تخصيص : ة ـة لإلدارات المركزيـبالنسب −
 .من السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة

 

م د  2,0فقد تم تخصيص حوالي : ة ـات الجهويـة للمندوبيـبالنسب −
ع ـاز المشاريـة إنجـرة على متابعـالساه ةـر الفنيـم الدوائـلتدعي

 .اتـالفالحية بالجه
 

ة بالجنوب بواليتي ـة والرعويـمواصلة إنجاز مشروع التنمية الفالحي •
ي ـدوق الدولـبتمويل من الصن )تدعيم المرحلة األولى(ي ـتطاوين وقبل

م د  69,2درة للنفط بكلفة محينة ـدول المصـة وصندوق الـللتنمية الزراعي
اه ـال المحافظة على الميـة القيام بأشغـمواصل 2014ة ـث ستتم سنحي

ة إلى ـار بالطاقة الشمسيـة وتجهيز اآلبـم المناطق السقويـوالتربة وتدعي
جانب تهيئة بعض المسالك الفالحية وتزويد بعض المناطق الريفية بالماء 

 .الصالح للشراب
 

) المرحلة الثانية(ة بسليانة مواصلة إنجاز مشروع التنمية الفالحية المندمج •
د ـمن المسالك الفالحية وتزوي كم 11ة ـم د حيث سيتم تهيئ 41,8بكلفة 

م ـب دعـراب إلى جانـح للشـاء الصالـة بالمـق الريفيـض المناطـبع
 .اإلنتاج الفالحي

 

 م د 37 بكلفة مواصلة إنجاز مشروع التنمية الفالحية المندمجة بسيدي بوزيد •
ز أشغال المحافظة على المياه والتربة وأشغال التهيئة الغابية حيث سيتم إنجا

) السايح والمباركية(مناطق سقوية  2وتوسعة إلى جانب إحداث . والرعوية
 .وتزويد منطقة الشخار بالماء الصالح للشراب

 

ة ـوارد الطبيعيـرف في المـين التصـروع تحسـاز مشـة إنجـمواصل •
واليات، جندوبة والقصرين ومدنين حيث  3الذي يهم ) المرحلة الثانية(

ستنجز أشغال المحافظة على المياه والتربة وأشغال التهيئة الغابية والرعوية 
وتهيئة مسالك فالحية إلى جانب إحداث وتهيئة شبكات التزود بالماء الصالح 

 .للشراب باإلضافة إلى دعم مجامع التنمية والمشاريع الصغرى
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اف ـة بواليتي الكـة المندمجـالتنمية الفالحياز مشروع ـصلة إنجموا •
م د ينجز  58,4ممول من البنـك اإلسالمي للتنمية بكلفـة محينة  والقصرين

ويتوزع المشروع بين الواليتين ) 2016 – 2012(سنوات  5دى ـعلى م
 :كالتالي 

  

ü ر وساقية سيدي يوسف وقلعة (معتمديات  6يشمل التدخل : والية الكافنب
. م د 38,2بتكلفة ) قلعة الخصبة وتاجروين والجريصة الدهمانيسنان وال

م د تعهدا للقيام أساسا بأشغال المحافظة  3,2برمجة  2014وقد تم سنة 
هك وتزويد المناطق الريفية بالماء  4160على المياه والتربة على مساحة 

الصالح للشراب باإلضافة إلى إحداث غراسات جديدة من الزياتين 
 .المثمرة واألشجار

 

ü تالة وحيدرة والعيون (معتمديات  4يشمل التدخل : والية القصرين
م د تعهدا  4,3برمجة  2014وقد تم سنة . م د 20,2بكلفة ) وجدليان

للقيام أساسا بأشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة حوالي 
) ونقابي(وحدات الحماية  10هك وإنجاز بحيرتين جبليتين وإحداث  800

 .كلم من المسالك الفالحية 14إلى جانب تهيئة وتعبيد 
  

مواصلة إنجاز مشروع التنمية الفالحية المندمجة بمعتمديات شمال والية  •
السند، سيدي (معتمديات  5م د وسيشمل التدخل  58,0قفصة بكلفة تقدر بـ 

سنـوات  6ينجـز على مدى ) يعيش، قفصة الشمالية، قفصة الجنوبية والقمر
آبار عميقة  3م د إلنجاز  2,9برمجة  2014وقد تم سنة ). 2013-2018(

 .وتزويد منطقتين سكنيتين بالماء الصالح للشراب
 

) المرحلة الثانية(مواصلة إنجاز مشروع التنميـة الفالحية المندمجـة بقابس  •
المطوية، (معتمديـات  6م د ويشمـل التدخل  58,0بكلفة تقـدر بـ 

ينجز على ) طة القديمة، مطماطة الجديدة ومنزل حبيبالحامة، مارث، مطما
أشغال المحافظة  2014ويشمل برنامج ). 2018- 2013(سنوات  6مدى 

 .على المياه والتربة والتهيئة الغابية والرعوية
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ة ـة والرعويـة الفالحيـاز مشروع التنميـي في إنجـاإلنطالق الفعل •

ل ـبتموي) ةـالمرحلة الثاني(ي ـن وقبلـي بواليتي تطاويـوب الشرقـبالجن
ل ـل كامـيشم، م د 77ة بكلفة ـة الزراعيـدوق الدولي للتنميـمن الصن

سنوات  6ة دوز من والية قبلي وينجز على مدى ـوالية تطاوين ومعتمدي
)2014 – 2019.( 
 

 .م د 38دعم المحروقات في قطاعي الفالحة والصيد البحري بكلفة  •
  

ة المستثمرين الخواص في قطاع الفالحة والصيد تقديم تشجيعات الدولة لفائد •
الصندوق البحري في إطار مجلة تشجيع االستثمارات وذلك عن طريق 

القروض المراقبة  قروض موسمية في إطار برنامج( الخاص للتنمية الفالحية
الري لصغار  إلقتصاد في مياهل منحو منح وقروض إستثمار، العادية

امتيازات في (والحساب المركزي  زياتينصندوق النهوض بالو) الفالحين
 فائدة متوسطي وكبارالري ل إلقتصاد في مياهل منحو منح إستثمارشكل 

 . م د 70من خالل رصد اعتمادات تقدر بـ ) الفالحين
 

إلى جانب التدخالت العادية لوكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية والتي من  •
نس والخارج وتحسين الجودة بينها خاصة القيام بمعارض وصالونات بتو

 .والنهوض بالترويج والتصدير ومتابعة المشاريع الفالحية
 

باإلضافة إلى تدخالت الوكالة العقارية الفالحية والتي من أهمها إجراء  •
 .تقسيمات للرسوم العقارية بالواليات واستخراج شهائد الملكية

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

اإلدارات الفنية: الفالحة  1-
وزارة الفالحة

47

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب الثالث عشر

تقديرات الحسابات
2014

 بحساب الدينار
م.ق 
2013

صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفالحي والصيد البحري 

الموارد 
النفقات 

25 000 000
25 000 000 28  000  000

28  000  000

صندوق النهوض بجودة التمور

الموارد 
النفقات 

2 500 000
2 500 000 2  500  000

2  500  000

صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري

الموارد 
النفقات 

5 000 000
5 000 000 5  000  000

5  000  000

000 500 32 الجملة :  35  500  000
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  عشـر  الثالث البــاب

  ة ـالفالح وزارة

  الحسابات الخاصة في الخزينة 

القدرة التنافسية في القطاع الفالحي والصيد البحري    صندوق تنمية 

ل ـمقاب 2014بعنوان سنة  م د 25,0دوق بـ ـذا الصنـتقدر موارد ه
 تصرف نفقات لتغطية الصندوق هذا موارد ستوظف .2013ة ـسنفي م د  28,0

 الفالحة ميدانفي  التدخالت ولتمويل الفنية والمراكز المشتركة المهنية المجامع
  .وخاصة منها تعديل السوق البحري والصيد

   

 :التدخالت العمليات التالية  أهموتشمل 
  

  .ومنشآت تربية األحياء المائية الصيد البحري وحداتتأهيل  -
 دعم عمليات خزن المنتوجات الفالحية ومنتوجات الصيد البحري -

 .وتصديرها
 .مجابهة األمراض واآلفات الطبيعية -
 .القيام بالدراسات والبحوث -
 .المراقبة والتصديق على اإلنتاج البيولوجي -
 .تأهيل المستغالت الفالحية -

  

  .لحقطبقا للجدول الم 2014وزع تقديرات نفقات هذا الحساب بعنوان سنة توت
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(بحساب 1000 د)

I ـ المجامع المهنية المشتركة
5 265 2 665 74 448 2 078 01- المجمع المهني المشترك للخضر

4 373 1 085 55 449 2 784 02- المجمع المهني المشترك للغالل

1 687 794 40 213 640 03- المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري

3 818 2 820 35 233 730 04 - المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء واأللبان

3 088 1 880 0 8 1200 05- المجمع المهني المشترك للدواجن واألرانب

18 231 9 244 204 1 351 7 432 جملة المجامع المهنية المشتركة

II ـ المراكز الفنية
1 209 160 33 210 806 06 - المركز الفني للبطاطا والقنارية

914 116 36 120 642 07 - المركز الفني  للفالحة البيولوجية

1 287 142 150 187 808 08 - المركز الفني للقوارص

1 345 395 150 155 645 09 - المركز الفني لتربية األحياء المائية

760 137 40 110 473 10 - المركز الفني للتمور

 654 88 67 116 383 11 - المركز الفني للزراعات الجيوحرارية

6 169 1 038 476 898 3 757 جملة المراكز الفنية

III ـ التدخالت
12 - تغطية تكاليف المراقبة والتصديق على اإلنتاج

150 150        البيولوجي

13 - تأهيل وحدات الصيد البحري و منشآت تربية

350 350        األحياء المائية

100 100 14 - تأهيل المستغالت الفالحية

 600  600 جملة التدخالت 

25 000 10 882  680 2 249 11 189 الجملـــة

التأجير 
 المجامع المهنية والمراكز الفنية

2014

صندوق تنمية القدرة التنافسية
في قطاع الفالحة والصيد البحري

لسنة 2014

الجملة التدخل التجهيز التسيير



نظـام أمـد

صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفالحي والصيد البحري 

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 014 2 013

م.ق 

000 00025 28 جملة موارد الصندوق 

النفقات 
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م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

10 51011 189   منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير11125
189 51011 10مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

078 1092 2المجمع المهني المشترك للخضر

784 7572 2المجمع المهني المشترك للغالل

637640المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري

625730المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء و األلبان

200 0541 1المجمع المهني المشترك للدواجن

776806المركز الفني للبطاطا و القنارية

550642االمركز الفني للفالحة البيولوجية

704808المركز الفني للقوارص

566645المركز الفني لتربية األحياء المائية

402473المركز الفني للتمور

دعم الراحة البيولوجية
330383المركز الفني للزراعات المحمية و الجيوحرارية

2 3042 249   غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير وإستغالل التجهيزات العمومية مومية11225
249 3042 2مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

478448المجمع المهني المشترك للخضر

438449المجمع المهني المشترك للغالل

245213المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري



م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

51 ( دينار1000بحساب  )

238233المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء و األلبان

88المجمع المهني المشترك للدواجن

155210المركز الفني للبطاطا و القنارية

115120المركز الفني للفالحة البيولوجية

205187المركز الفني للقوارص

155155المركز الفني لتربية األحياء المائية

120110المركز الفني للتمور

مؤسسات النهوض بالقطاعات
147116المركز الفني للزراعات المحمية و الجيوحرارية

12 97010 282   منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت11325
282 97010 12مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

665 4722 3المجمع المهني المشترك للخضر

085 4921 1مجمع المهني المشترك للغالل

775794مجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري

820 9552 3مجمع المهني المشترك للحوم الحمراء و األلبان

880 7541 1مجمع المهني المشترك للدواجن

تغطية تكاليف المراقبة و التصديق عتى اإلنتاج البيولوجي
200160المركز الفني للبطاطا و القنارية

145116المركز الفني للفالحة البيولوجية

التأهيل في ميدان الصيد البحري
مصاريف مراقبة المواد البيولوجية

162142المركز الفني للقوارص

745395المركز الفني لتربية األحياء المائية

160137المركز الفني للتمور

دعم الراحة البيولوجية
11088المركز الفني للزراعات المحمية و الجيوحرارية

1 016680   اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري11801
12374المجمع المهني للخضر 0001

5055للغالل. مهني م.م 0002
3540لمنتوجات الصيد البحري. مهني م.م 0004

5835المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء 0005
4133المركز الفني للبطاطا و القنارية 0050
3036المركز الفني للفالحة البيولوجية 0052

130150المركز الفني للقوارص 0055
305150المركز الفني لتربية األحياء المائية 0056

9840المركز الفني للتمور 0058
14667المركز الفني للزراعات المحمية و الجيوحرارية 0059

1 050600   التدخالت في الميدان اإلقتصادي11810
250100تأهيل المستغالت الفالحية 0010

500350التأهيل في ميدان الصيد البحري 0011



م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

52 ( دينار1000بحساب  )

300150مصاريف مراقبة المواد البيولوجية 0012
150   التدخالت في الميدان اإلجتماعي11811

150 إطار300برنامج تشغيل  0100
000 25الجملة :  28 000



53 
  

  

  عشـر  الثالث البــاب

 وزارة الفالحـة 

  الحسابات الخاصة في الخزينة 

  بجودة التمور النهوض صندوق

  
  

 70بمقتضى القانون عـدد  وض بجودة التمورـوقع إحداث صندوق النه

  .2008لسنـة  المالية انونوالمتعلق بق 2007ديسمبر  27المؤرخ في  2008لسنة 

  
اج التمور ـع إنتـات الرامية إلى تشجيـمليالصندوق في تمويل الع ويساهم

 وخاصـة على أحسن وجهة ـواق الخارجيـفي األسوضمان جودتها وترويجها 

ا ين قصد توزيعهف العراجشباك الناموسيـة والبالستيك لتغلياء منها عملية إقتنـ

  .وذلك بهدف حماية صابة التمور من األمطار ومن دودة التمر على الفالحين

  
 2014م د بعنوان سنة  2,5والمقـدرة بـ دوق ـهذا الصن تأتى مواردتو

   .% 1التمور بنسبة  صادراتعن طريق معلوم يوظف على 

  

  

  



نظـام أمـد

صندوق النهوض بجودة التمور

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 014 2 013

م.ق 

500 5002 2 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

54

م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

2 5002 500   التدخالت في الميدان اإلقتصادي11810
500 5002 2المجمع المهني المشترك للغالل 0002

500 2الجملة :  2 500



55 
  

  

  عشـر  الثالث البــاب

 وزارة الفالحـة 

الصيد البحريصندوق  البيولوجية في قطاع    تمويل الراحة 

  
  

ق ـوالمتعل 2009ديسمبر  21المؤرخ في  71تم بمقتضى القانون عدد 

إحداث صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع  2010ة لسنة ـبقانون المالي

  .الصيد البحري
  
  

عن طريق معلوم يوظف عند إنتاج وتصدير منتجات  قالصندوويمول هذا 

 % 2على رقم المعامالت المحقق عند البيع المحلي و  % 1الصيد البحري بنسبة 

  .من القيمة الديوانية عند التصدير
  
  

دات ـة لفائدة وحـدات ماليـإسناد مساعبرمجـة  في هذا اإلطار يتمو

 ددة للراحة البيولوجيةـاط خالل الفترة المحـالصيد البحري التي تتوقف عن النش

ة ـم د بالنسب 5,0در بـ ـغ يقـبمبل )سبتمبر من كل سنة 30 –جويليـة  01(

  .2013م د سنة  5,0 مقابل 2014ة ـلسن
  

  



نظـام أمـد

صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 014 2 013

م.ق 

000 0005 5 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

56

م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

5 0005 000   منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت11325
000 0005 5مؤسسات  النهوض  بالقطاعات  0017

000 0005 5المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري

000 5الجملة :  5 000



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

وزارة الفالحة الباب:13
اإلدارات الفنية: الفالحة -

نفقات التصرف لسنة

1

57

2014

2014

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 816 387نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 974 8منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 138 38منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 928 434 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 503 7نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 580 22منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 850 4منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 933 34 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 101 3نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 411منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 145منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 657 3 القسم الثالث  :  جملة

000 518 473الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

13 وزارة الفالحة الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة -

نفقات التصرف لسنة

1

58

2014

2014

الفارق 2013 م. ق 

التأجير العموميالقسم األول  :

000 816 387نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 354 174 00033 642 000

000 974 8منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 9 438 000-464 000

000 138 38منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 34 758 0003 380 000

000 928 434 القسم األول  :  جملة 398 370 00036 558 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 503 7نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 7 923 000-420 000

000 580 22منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 23 735 000-1 155 000

000 850 4منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 5 115 000-265 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

13 وزارة الفالحة الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة -

نفقات التصرف لسنة

1

59

2014

2014

الفارق 2013 م. ق 

000 933 34 القسم الثاني  :  جملة 36 773 000-1 840 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 101 3نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 2 998 000103 000

000 411منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 384 00027 000

000 145منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 140 0005 000

000 657 3 القسم الثالث  :  جملة 3 522 000135 000

000 518 473الجملة  العامة 438 665 00034 853 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

60

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلنتاج الفالحي 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011368 661 50018 080 0009 418 500

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0108 661 5006 875 000-1 786 500

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0117 085 0007 085 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012484 000484 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014441 000441 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016186 000186 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0172 436 0002 436 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03056 00056 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031422 000422 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  0355 0005 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03690 00090 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0113720 00020 000

مؤسسات التنمية الفالحية 1820 00020 000

المخبر المركزي لتحليل األغذية الحيوانية 00620 00020 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113810 624 00011 592 000968 000

مؤسسات التنمية الفالحية 1810 624 00011 592 000968 000

الشركة الوطنية  لحماية  النباتات 063555 000555 000

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى 06410 624 00011 037 000413 000

29 692 000 500 386 10جملة البرنامج الفرعي 19 305 500



61 نظـام أمـد

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الصحة الحيوانية و المراقبة البيطرية 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011369 179 00013 104 5003 925 500

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0109 179 0004 368 000-4 811 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0115 927 0005 927 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012124 000124 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014510 000510 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016181 000181 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0171 835 0001 835 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03082 00082 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  03152 00052 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035500500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03625 00025 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011376 0004 000-2 000

مؤسسات التنمية الفالحية 186 0004 000-2 000

المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية 0076 0004 000-2 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011381 659 0002 053 000394 000

مؤسسات التنمية الفالحية 181 659 0002 053 000394 000

المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل 0661 659 0002 053 000394 000

15 161 500 500 317 4جملة البرنامج الفرعي 10 844 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حماية و مراقبة المنتجات الفالحية 3
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 017 2002 790 0001 772 800

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 017 2001 024 0006 800

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0111 225 0001 225 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01280 00080 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014104 000104 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0168 0008 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017349 000349 000



62 نظـام أمـد

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

01138458 000-458 000

مؤسسات التنمية الفالحية 18458 000-458 000

الشركة الوطنية لحماية النباتات 063458 000-458 000

2 790 000 800 314 1جملة البرنامج الفرعي 1 475 200

داإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية جملة 47 643 500



63 نظـام أمـد

الصيد البحرى و تربية األحياء المائية2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الصيد البحري 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011362 518 9004 249 0001 730 100

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0102 518 9001 648 000-870 900

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0111 812 0001 812 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012110 000110 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014146 000146 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01621 00021 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017501 000501 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0319 0009 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035500500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0361 5001 500

4 249 000 100 730 1جملة البرنامج الفرعي 2 518 900

دالصيد البحرى و تربية األحياء المائية جملة 4 249 000



64 نظـام أمـد

المياه3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الموارد المائية 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011364 242 8005 366 5001 123 700

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0104 242 8002 041 000-2 201 800

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0112 138 0002 138 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012174 000174 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014179 000179 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01635 00035 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017741 000741 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  03150 00050 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035500500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0368 0008 000

5 366 500 700 123 1جملة البرنامج الفرعي 4 242 800

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

السدود و األشغال المائية الكبرى 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011368 715 0008 585 100-129 900

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0108 715 0003 451 000-5 264 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0113 405 0003 405 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012176 000176 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014273 000273 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01694 00094 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0171 179 0001 179 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0316 0006 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035100100

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0361 0001 000

8 585 100 900 129-جملة البرنامج الفرعي 8 715 000
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهندسة الريفية و استغالل المياه 3
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113627 673 50020 344 500-7 329 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01027 673 5008 009 000-19 664 500

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0118 050 0008 050 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012450 000450 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014660 000660 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016164 000164 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0172 687 0002 687 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03090 00090 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031184 000184 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  0358 5008 500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03642 00042 000

20 344 500 000 329 7-جملة البرنامج الفرعي 27 673 500

دالمياه جملة 34 296 100
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الغابات و تهيئة األراضي الفالحية4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الغابات و المراعي 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136126 539 50052 707 000-73 832 500

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010126 539 50021 262 000-105 277 500

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01121 368 00021 368 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012241 000241 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0141 140 0001 140 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016628 000628 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0176 723 0006 723 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03088 00088 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0311 021 0001 021 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  03533 00033 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036203 000203 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011387 240 0007 402 000162 000

مؤسسات التنمية الفالحية 187 240 0007 402 000162 000

ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي 0627 240 0007 402 000162 000

60 109 000 500 670 73-جملة البرنامج الفرعي 133 779 500

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تهيئة و حماية األراضي الفالحية 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113616 923 40018 791 0001 867 600

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01016 923 4007 327 000-9 596 400

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0117 313 0007 313 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012296 000296 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014476 000476 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016158 000158 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0172 730 0002 730 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031411 000411 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  0356 0006 000
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المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03674 00074 000

18 791 000 600 867 1جملة البرنامج الفرعي 16 923 400

دالغابات و تهيئة األراضي الفالحية جملة 78 900 000
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التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي5البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعليم العالي الفالحي 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113626 100 60046 989 10020 888 500

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01026 100 60012 307 000-13 793 600

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01122 591 00022 591 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012393 000393 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0141 975 0001 975 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016156 000156 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0176 162 0006 162 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  0301 239 0001 239 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0311 672 0001 672 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  0351 1001 100

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036493 000493 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011371 700 0001 570 000-130 000

مؤسسات التعليم العالي 051 700 0001 570 000-130 000

المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 01175 00052 000-23 000

المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس 012135 00095 000-40 000

المدرسة العليا للفالحة بمقرن 013200 000160 000-40 000

المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب 014300 000280 000-20 000

معهد الغابات والمراعي بطبرقة 015110 000105 000-5 000

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم 016300 000324 00024 000

المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس 01762 00050 000-12 000

المدرسة العليا للفالحة بماطر 01890 000120 00030 000

المدرسة العليا للفالحة بالكاف 019190 000155 000-35 000

المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء المائية ببنزت 02064 00055 000-9 000

المعهد العالي للدراسات التحضرية فى البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 021174 000174 000

48 559 100 500 758 20جملة البرنامج الفرعي 27 800 600
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البحث الفالحي 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113624 093 40014 814 000-9 279 400

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01024 093 4004 324 000-19 769 400

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0116 550 0006 550 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01284 00084 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014679 000679 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01644 00044 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0171 884 0001 884 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03021 00021 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0311 046 0001 046 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036182 000182 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011371 035 000980 000-55 000

مؤسسات البحث 041 035 000980 000-55 000

المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 00545 0002 000-43 000

المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 061185 000170 000-15 000

المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 062120 000120 000

معهد الزيتونة 063132 500132 500

معهد البحوث البيطرية بتونس 06475 00089 50014 500

مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي 066134 000134 000

المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البيولوجية بشط مريم 06770 00080 00010 000

المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش 06868 50068 000-500

المركز الجهوي للبحوث الزراعية بسيدي بوزيد 06960 00060 000

المركز الجهوي للزراعات الكبرى بباجة 070145 000124 000-21 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011387 284 0008 487 0001 203 000

مؤسسات البحث 047 284 0008 487 0001 203 000

القطب التكنولوجي بالجنوب 019154 000208 00054 000

معهد المناطق القاحلة 0217 130 0008 279 0001 149 000

24 281 000 400 131 8-جملة البرنامج الفرعي 32 412 400

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136250 000-250 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010250 000-250 000
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000 250-جملة البرنامج الفرعي 250 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التكوين المهني الفالحي 4
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011362 817 30017 278 10014 460 800

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0102 817 3006 879 0004 061 700

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0116 703 0006 703 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012117 000117 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014607 000607 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016135 000135 000

إرجاع مبالغ تم خصمها بدون موجب بعنوان المساهمات_ تأجير األعوان القارين 
المحمولة على المشغ

0192 332 0002 332 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03012 10012 100

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031418 000418 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03675 00075 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011371 558 6001 397 000-161 600

مؤسسات التكوين 081 558 6001 397 000-161 600

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بجرجيس 11321 75028 0006 250

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بقابس 11417 70011 000-6 700

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بغار الملح 11535 00023 000-12 000

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بطبلبة 11619 10019 000-100

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بالمهدية 11729 40028 000-1 400

المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص و العنب ببوشريك 11867 00061 000-6 000

المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تربية البقر بتيبار 12167 50040 000-27 500

المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية بوالية نابل 12249 00049 000

مركز التكوين المهني للصيد البحري بصـفـــاقس 12420 50024 0003 500

مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة بوالية جندوبة 12542 10042 000-100

المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت 12665 80083 00017 200

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في األشجار المثمرة بالمناطق القاحلة
ببوغرارة

12733 60036 0002 400

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في الزراعات الكبرى ببوسالم 12849 40054 0004 600

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة النخيل بدقاش بوالية توزر 12947 90050 0002 100

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدرية بشط
مريم بوالية سوسة

13044 75048 0003 250

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في اآللية الفالحية بجقار بوالية زغوان 13133 00027 000-6 000
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المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تهيئة المناطق السقوية ببروطة بوالية
القيروان

13245 00024 000-21 000

مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت بوالية أريانة 13352 00055 0003 000

مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية الدواجن بسيدي ثابت بوالية أريانة 13440 00039 000-1 000

مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع اآللية بالقنطرة بوالية سليانة 13523 20016 000-7 200

مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع الغابات بالرمال بوالية بنزرت 13625 10021 000-4 100

مركز التكوين المهني الفالحي بالوسالتية بوالية القيروان 13749 00045 000-4 000

مركز التكوين المهني الفالحي بسبيطلة بوالية القصرين 13839 50036 000-3 500

مركز التكوين المهني الفالحي بحكيم الجنوبية بوالية جندوبة 13958 00038 000-20 000

مركز التكوين المهني الفالحي بتيبار بوالية باجة 14032 00024 000-8 000

مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بوزيد بوالية سيدي بوزيد 14130 20019 000-11 200

مركز التكوين المهني الفالحي بالسواسي بوالية المهدية 14230 00032 0002 000

مركز التكوين المهني الفالحي بالعالية بوالية بنزرت 14358 00046 000-12 000

مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بورويس بوالية سليانة 14446 00030 000-16 000

مركز التكوين المهني الفالحي بتستور بوالية باجة 14527 70013 000-14 700

مركز التكوين المهني الفالحي بزركين بوالية قابس 14638 00040 0002 000

مركز التكوين المهني الفالحي بتاكلسة بوالية نابل 14739 05043 0003 950

مركز التكوين المهني الفالحي بجمال بوالية المنستير 14829 85021 000-8 850

مركز التكوين المهني الفالحي بقفصة بوالية قفصة 14932 35029 000-3 350

مركز التكوين المهني الفالحي بالفجا بوالية مدنين 15038 05031 000-7 050

مركز التكوين المهني الفالحي بالقرضاب بوالية تطاوين 15145 00034 000-11 000

مركز التكوين المهني الفالحي ببن عروس 15236 7009 000-27 700

مركز التكوين المهني الفالحي بالكاف 15332 50034 0001 500

مركز التكوين المهني الفالحي بقبلي 15438 60048 0009 400

مركز التكوين المهني الفالحي بمنوبة 15529 30047 00017 700

18 675 100 200 299 14جملة البرنامج الفرعي 4 375 900

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلرشاد الفالحي 5
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113621 286 90025 212 0003 925 100

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01021 286 9009 862 000-11 424 900

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0119 695 0009 695 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012320 000320 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0141 006 0001 006 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016195 000195 000
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المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0173 758 0003 758 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03013 00013 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031100 000100 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035243 000243 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03620 00020 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0113731 40022 000-9 400

مؤسسات التكوين 0831 40022 000-9 400

وكالة االرشاد و التكوين الفالحي 11131 40022 000-9 400

25 234 000 700 915 3جملة البرنامج الفرعي 21 318 300

دالتعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي جملة 116 749 200
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113666 244 900132 627 00066 382 100

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  002186 462174 000-12 462

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004383 538319 000-64 538

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01065 674 90049 042 000-16 632 900

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01149 878 00049 878 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0121 216 0001 216 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0143 984 0003 984 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  015230 000230 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016549 000549 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01717 073 00017 073 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030392 000392 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0318 284 0008 284 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  03517 00017 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0361 469 0001 469 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011375 074 0004 981 000-93 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 1713 00013 000

للفالحة الوطني المرصد 05113 00013 000

مؤسسات التنمية الفالحية 185 074 0004 968 000-106 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بأريانة 0221 482 0001 465 000-17 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنعروس 0234 0004 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بنـابـل 024150 00074 000-76 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بزغـوان 0256 0007 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنـزرت 02610 00010 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجنـدوبـة 027100 000180 00080 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببـاجــة 02846 00011 000-35 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالـكـاف 02914 00014 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسلـيـــانـة 03063 00033 000-30 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقيـروان 0315 0005 000
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المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقصـريـن 0328 0008 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسيدي بوزيد 0335 0005 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بســوســـة 0344 0004 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمنستيـر 03530 0006 000-24 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمهـديـة 0367 0004 000-3 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصـفـاقس 0375 0006 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقفـصـة 03819 00019 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتـــوزر 0396 0005 000-1 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـبـلــــــي 04010 00010 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـابس 0415 0005 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمــــدنــين 0425 0005 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتــطـاويـن 04310 00010 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمنوبة 0443 080 0003 078 000-2 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011387 493 0008 604 0001 111 000

مؤسسات التنمية الفالحية 187 493 0008 604 0001 111 000

الوكالة العقارية للفالحة 0612 796 0002 963 000167 000

وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 0704 697 0005 641 000944 000

146 212 000 100 400 67جملة البرنامج الفرعي 78 811 900

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الدراسات و األنظمة المعلوماتية 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011367 910 1006 878 200-1 031 900

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0107 910 1002 565 000-5 345 100

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0112 627 0002 627 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012276 000276 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014254 000254 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01627 00027 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017942 000942 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031158 000158 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035200200

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03629 00029 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0113713 000-13 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 1713 000-13 000
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المرصد الوطني للفالحة 05113 000-13 000

6 878 200 900 044 1-جملة البرنامج الفرعي 7 923 100

دالقيادة و المساندة جملة 153 090 200

دالجملة  العامة 434 928 000
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توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

76

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلنتاج الفالحي 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223640 00053 00013 000

تكوين تأهيلي 19814 00014 000

المواد الكيمياوية 23020 00020 000

مخبر تحليل األغذيةالحيوانية 27020 00019 000-1 000

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237370 000352 000-18 000

مؤسسات التنمية الفالحية 18370 000352 000-18 000

مكتب مراقبة وحدات االنتاج الفالحي 001150 000143 000-7 000

المخبر المركزي لتحليل األغذية الحيوانية 006220 000209 000-11 000

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

022381 540 0001 454 000-86 000

مؤسسات التنمية الفالحية 181 540 0001 454 000-86 000

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى 0641 540 0001 454 000-86 000

1 859 000 000 91-جملة البرنامج الفرعي 1 950 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الصحة الحيوانية و المراقبة البيطرية 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237166 000158 000-8 000

مؤسسات التنمية الفالحية 18166 000158 000-8 000

المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية 007166 000158 000-8 000
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158 000 000 8-جملة البرنامج الفرعي 166 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حماية و مراقبة المنتجات الفالحية 3
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236245 000233 000-12 000

الدراسات والبحوث 248200 000190 000-10 000

مخبر مراقبة البذور 26445 00043 000-2 000

233 000 000 12-جملة البرنامج الفرعي 245 000

داإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية جملة 2 250 000
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الصيد البحرى و تربية األحياء المائية2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الصيد البحري 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223675 00085 00010 000

إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد 16460 00070 00010 000

نفقات تسيير وحدات مراقبة الصيد البحري 26515 00015 000

85 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 75 000

دالصيد البحرى و تربية األحياء المائية جملة 85 000
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المياه3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الموارد المائية 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223635 00020 000-15 000

مخبر الجيوفيزيا 26715 000-15 000

ورشة ميكانوغرافيا 26820 00020 000

20 000 000 15-جملة البرنامج الفرعي 35 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

السدود و األشغال المائية الكبرى 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022361 370 0001 316 000-54 000

مخبر الجيوفيزيا 26715 00015 000

مصاريف الصيانة_ المنشآت المائية  423500 000600 000100 000

مصاريف االستغالل_ المنشآت المائية  424870 000701 000-169 000

1 316 000 000 54-جملة البرنامج الفرعي 1 370 000

دالمياه جملة 1 336 000
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الغابات و تهيئة األراضي الفالحية4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الغابات و المراعي 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236954 000910 000-44 000

نفقات صيانة شبكات االتصال 095130 000140 00010 000

إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد 164754 000703 000-51 000

مصاريف العناية بالغابات 26270 00067 000-3 000

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

02238575 000546 000-29 000

مؤسسات التنمية الفالحية 18575 000546 000-29 000

ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي 062575 000546 000-29 000

1 456 000 000 73-جملة البرنامج الفرعي 1 529 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تهيئة و حماية األراضي الفالحية 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223678 00075 000-3 000

برامج المحافظة على المياه و أديم األرض 26370 00067 000-3 000

المخبر الجهوي لتحليل المياه و أديم األرض 2668 0008 000

75 000 000 3-جملة البرنامج الفرعي 78 000

دالغابات و تهيئة األراضي الفالحية جملة 1 531 000
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التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي5البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعليم العالي الفالحي 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022374 020 0003 819 000-201 000

مؤسسات التعليم العالي 054 020 0003 819 000-201 000

المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 011584 000555 000-29 000

المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس 012460 000435 000-25 000

المدرسة العليا للفالحة بمقرن 013354 000334 000-20 000

المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب 014470 000445 000-25 000

معهد الغابات والمراعي بطبرقة 015255 000240 000-15 000

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم 016525 000505 000-20 000

المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس 017203 000190 000-13 000

المدرسة العليا للفالحة بماطر 018236 000230 000-6 000

المدرسة العليا للفالحة بالكاف 019390 000370 000-20 000

المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء المائية ببنزت 020293 000280 000-13 000

المعهد العالي للدراسات التحضرية فى البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 021250 000235 000-15 000

3 819 000 000 201-جملة البرنامج الفرعي 4 020 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البحث الفالحي 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022373 200 0003 040 000-160 000

مؤسسات البحث 043 200 0003 040 000-160 000

المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 005550 000525 000-25 000

المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 061285 000285 000

المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 062400 000380 000-20 000

معهد الزيتونة 063300 000290 000-10 000

معهد البحوث البيطرية بتونس 064175 000165 000-10 000

مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي 066695 000655 000-40 000

المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البيولوجية بشط مريم 067230 000225 000-5 000

المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش 068215 000195 000-20 000
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المركز الجهوي للبحوث الزراعية بسيدي بوزيد 069140 000130 000-10 000

المركز الجهوي للزراعات الكبرى بباجة 070210 000190 000-20 000

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

022381 460 0001 387 000-73 000

مؤسسات البحث 041 460 0001 387 000-73 000

القطب التكنولوجي بالجنوب 01960 00057 000-3 000

معهد المناطق القاحلة 0211 400 0001 330 000-70 000

4 427 000 000 233-جملة البرنامج الفرعي 4 660 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التكوين المهني الفالحي 4
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022373 040 0002 947 000-93 000

مؤسسات التكوين 083 040 0002 947 000-93 000

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بجرجيس 11385 00080 000-5 000

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بقابس 11494 00090 000-4 000

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بغار الملح 11585 00083 000-2 000

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بطبلبة 11684 00082 000-2 000

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بالمهدية 117166 000156 000-10 000

المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص و العنب ببوشريك 118205 000195 000-10 000

المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تربية البقر بتيبار 121174 000168 000-6 000

المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية بوالية نابل 122236 000225 000-11 000

مركز التكوين المهني للصيد البحري بصـفـــاقس 124110 000108 000-2 000

مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة بوالية جندوبة 125171 000180 0009 000

المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت 12677 00078 0001 000

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في األشجار المثمرة بالمناطق القاحلة
ببوغرارة

12753 00049 000-4 000

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في الزراعات الكبرى ببوسالم 12840 00040 000

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدرية بشط
مريم بوالية سوسة

130134 000132 000-2 000

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في اآللية الفالحية بجقار بوالية زغوان 13185 00080 000-5 000

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تهيئة المناطق السقوية ببروطة بوالية
القيروان

13272 00068 000-4 000

مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت بوالية أريانة 13350 00052 0002 000

مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية الدواجن بسيدي ثابت بوالية أريانة 13460 00055 000-5 000

مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع اآللية بالقنطرة بوالية سليانة 13542 00037 000-5 000
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مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع الغابات بالرمال بوالية بنزرت 13636 00035 000-1 000

مركز التكوين المهني الفالحي بالوسالتية بوالية القيروان 13715 00017 0002 000

مركز التكوين المهني الفالحي بسبيطلة بوالية القصرين 13830 00035 0005 000

مركز التكوين المهني الفالحي بحكيم الجنوبية بوالية جندوبة 13990 00085 000-5 000

مركز التكوين المهني الفالحي بتيبار بوالية باجة 14063 00058 000-5 000

مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بوزيد بوالية سيدي بوزيد 14195 00090 000-5 000

مركز التكوين المهني الفالحي بالسواسي بوالية المهدية 14244 00038 000-6 000

مركز التكوين المهني الفالحي بالعالية بوالية بنزرت 14367 00063 000-4 000

مركز التكوين المهني الفالحي بتستور بوالية باجة 14568 00068 000

مركز التكوين المهني الفالحي بزركين بوالية قابس 14651 00051 000

مركز التكوين المهني الفالحي بتاكلسة بوالية نابل 14748 00046 000-2 000

مركز التكوين المهني الفالحي بجمال بوالية المنستير 14832 00030 000-2 000

مركز التكوين المهني الفالحي بقفصة بوالية قفصة 14962 00060 000-2 000

مركز التكوين المهني الفالحي بالفجا بوالية مدنين 15092 00087 000-5 000

مركز التكوين المهني الفالحي بالقرضاب بوالية تطاوين 15135 00040 0005 000

مركز التكوين المهني الفالحي ببن عروس 15253 00047 000-6 000

مركز التكوين المهني الفالحي بالكاف 15342 00045 0003 000

مركز التكوين المهني الفالحي بقبلي 15434 00034 000

مركز التكوين المهني الفالحي بمنوبة 15560 00060 000

2 947 000 000 93-جملة البرنامج الفرعي 3 040 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلرشاد الفالحي 5
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237410 000330 000-80 000

مؤسسات التكوين 08410 000330 000-80 000

وكالة االرشاد و التكوين الفالحي 111410 000330 000-80 000

330 000 000 80-جملة البرنامج الفرعي 410 000

دالتعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي جملة 11 523 000
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022364 911 0004 725 500-185 500

األكرية واألداءات البلدية 020181 000187 0006 000

استهالك الماء 02165 00065 000

استهالك الكهرباء والغاز 022450 000427 500-22 500

االتصاالت الهاتفية 023265 000265 000

تراسل المعطيات 02450 00047 500-2 500

معاليم الترددات الراديوية 027100 00050 000-50 000

تأثيث اإلدارة 03465 00065 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043280 000280 000

شراء الوقود للتسخين 0441 000-1 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045344 000344 000

المراسالت اإلدارية 05435 00035 000

نفقات أخرى للبريد 056300300

معدات التصرف اإلداري 06221 00015 000-6 000

المعدات الطبية 0642 0002 000

اقتناء معدات مختلفة 0742 0001 000-1 000

تأمين وسائل النقل 08041 00045 0004 000

اإلعتناء بالبنايات 091148 000140 000-8 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 092390 000330 000-60 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09387 00087 000

تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 0962 0002 000

عمليات الصيانة األخرى 0975 0005 000

النفقات المباشرة للتنظيف 10345 00045 000

لوازم المكاتب 111170 000170 000

المطبوعات الرسمية 11250 00050 000

الوثائق المكتوبة 12313 00012 500-500

الصحف والمجالت 125100 00050 000-50 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12613 00013 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12725 00025 000
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شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 135125 000125 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14550 00060 00010 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 146240 000260 00020 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1471 0001 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1485 0005 000

مصاريف اإلستقباالت 15630 00030 000

مصاريف اإلقامة 15710 00030 00020 000

مصاريف المهمات 16370 00070 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165180 000171 000-9 000

المنحة اليومية للتنقل 174300 000285 000-15 000

المنحة الكيلومترية للتنقل 1751 0001 000

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 1845 0005 000

إشتراكات النقل 1852 0002 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18670 00070 000

ملتقيات للتكوين 19436 00036 000

تربصات تكوين 1958 0008 000

التكوين المستمر 196400 000250 000-150 000

تكوين تأهيلي 19815 000-15 000

التكوين في التصرف حسب األهداف 19930 00029 000-1 000

نفقات التداوي 2122 0002 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 21315 00020 0005 000

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 21935 00040 0005 000

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 22015 00014 000-1 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 2315 0005 000

اللجان الطبية 2323 5003 500

أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 2335 00020 00015 000

دفع الخطايا والتعويضات 234175 000175 000

معاليم الجوالن 241190 000190 000

معاليم العبور 24211 0008 000-3 000

النفقات الخصوصية للورشات 25915 00015 000

نقل األثاث والمعدات 3021 0001 000

اتفاقيات مع أطباء 3069 6009 600

نفقات التصرف األخرى 40325 60025 600

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223712 464 00011 934 000-530 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 1762 00062 000
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للفالحة الوطني المرصد 05162 00062 000

مؤسسات التنمية الفالحية 1812 464 00011 872 000-592 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتونس 021238 000227 000-11 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بأريانة 022600 000570 000-30 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنعروس 023380 000361 000-19 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بنـابـل 024500 000475 000-25 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بزغـوان 025580 000551 000-29 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنـزرت 026550 000537 000-13 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجنـدوبـة 027165 000165 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببـاجــة 028530 000518 000-12 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالـكـاف 029870 000830 000-40 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسلـيـــانـة 030320 000304 000-16 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقيـروان 031720 000684 000-36 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقصـريـن 032775 000737 000-38 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسيدي بوزيد 033880 000836 000-44 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بســوســـة 034380 000361 000-19 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمنستيـر 035215 000205 000-10 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمهـديـة 036570 000543 000-27 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصـفـاقس 037859 000816 000-43 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقفـصـة 038940 000868 000-72 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتـــوزر 039263 000252 000-11 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـبـلــــــي 040520 000496 000-24 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـابس 041551 000527 000-24 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمــــدنــين 042590 000564 000-26 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتــطـاويـن 043468 000445 000-23 000

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

022381 540 0001 463 000-77 000

مؤسسات التنمية الفالحية 181 540 0001 463 000-77 000

وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 0701 540 0001 463 000-77 000

18 122 500 500 792-جملة البرنامج الفرعي 18 915 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الدراسات و األنظمة المعلوماتية 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236215 00085 500-129 500

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 135125 000-125 000
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شراء منظومات اإلعالمية 13625 00023 000-2 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13730 00028 500-1 500

خدمات إعالمية أخرى 13910 00010 000

التكوين في اإلعالمية 19725 00024 000-1 000

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223765 000-65 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 1765 000-65 000

المرصد الوطني للفالحة 05165 000-65 000

85 500 500 194-جملة البرنامج الفرعي 280 000

دالقيادة و المساندة جملة 18 208 000

دالجملة  العامة 34 933 000
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توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

88

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلنتاج الفالحي 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 0333635 00045 00010 000

منح لفائدة حماية بذور البطاطا 59235 00045 00010 000

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

0333870 00070 000

مؤسسات التنمية الفالحية 1870 00070 000

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى 06470 00070 000

115 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 105 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الصحة الحيوانية و المراقبة البيطرية 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333722 00022 000

مؤسسات التنمية الفالحية 1822 00022 000

المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية 00722 00022 000

22 000 000 22جملة البرنامج الفرعي

داإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية جملة 137 000
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الغابات و تهيئة األراضي الفالحية4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الغابات و المراعي 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 0333665 00070 0005 000

تدخالت للعنـاية بالغابات_ تدخالت لحماية البيئة و الطبيعة  07630 00030 000

مصاريف المحـافظة على أجنـاس_ تدخالت لحماية البيئة و الطبيعة 
الحيوانـات

07735 00040 0005 000

70 000 000 5جملة البرنامج الفرعي 65 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تهيئة و حماية األراضي الفالحية 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 0333680 000

تدخالت أخرى 44580 000

80 000 جملة البرنامج الفرعي

دالغابات و تهيئة األراضي الفالحية جملة 150 000

89
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التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي5البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعليم العالي الفالحي 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337250 000260 00010 000

مؤسسات التعليم العالي 05250 000260 00010 000

المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 01120 00020 000

المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس 01244 00048 0004 000

المدرسة العليا للفالحة بمقرن 01322 50022 500

المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب 01428 00032 0004 000

معهد الغابات والمراعي بطبرقة 01520 00024 0004 000

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم 01641 00042 0001 000

المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس 01713 0005 500-7 500

المدرسة العليا للفالحة بماطر 01819 00020 0001 000

المدرسة العليا للفالحة بالكاف 01926 50029 0002 500

المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء المائية ببنزت 02012 00012 000

المعهد العالي للدراسات التحضرية فى البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 0214 0005 0001 000

260 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 250 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البحث الفالحي 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 0333680 000-80 000

تدخالت أخرى 44580 000-80 000

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333762 00062 000

مؤسسات البحث 0462 00062 000

المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 0054 0004 000

المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 0615 5004 500-1 000

المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 0629 50010 000500

معهد الزيتونة 0636 0006 000

معهد البحوث البيطرية بتونس 0646 0006 500500
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مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي 06625 00025 000

المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البيولوجية بشط مريم 0671 5001 500

المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش 0681 5001 500

المركز الجهوي للبحوث الزراعية بسيدي بوزيد 0692 0002 000

المركز الجهوي للزراعات الكبرى بباجة 0701 0001 000

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

0333870 00075 0005 000

مؤسسات البحث 0470 00075 0005 000

معهد المناطق القاحلة 02170 00075 0005 000

137 000 000 75-جملة البرنامج الفرعي 212 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التكوين المهني الفالحي 4
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333726 00027 0001 000

مؤسسات التكوين 0826 00027 0001 000

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بجرجيس 113200400200

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بقابس 114700700

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بغار الملح 115900900

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بطبلبة 116700700

مركز التكوين المهني للصيد البحرى بالمهدية 1171 6001 600

المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص و العنب ببوشريك 1186 8006 700-100

المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تربية البقر بتيبار 1211 8001 800

المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية بوالية نابل 1221 2001 200

مركز التكوين المهني للصيد البحري بصـفـــاقس 124900900

مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة بوالية جندوبة 1251 2001 200

المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت 1263001 000700

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في األشجار المثمرة بالمناطق القاحلة
ببوغرارة

127200200

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في الزراعات الكبرى ببوسالم 128200200

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة النخيل بدقاش بوالية توزر 129500500

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدرية بشط
مريم بوالية سوسة

130200200

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في اآللية الفالحية بجقار بوالية زغوان 131500500

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تهيئة المناطق السقوية ببروطة بوالية
القيروان

132500500
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مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت بوالية أريانة 133200200

مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية الدواجن بسيدي ثابت بوالية أريانة 134500500

مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع اآللية بالقنطرة بوالية سليانة 135200200

مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع الغابات بالرمال بوالية بنزرت 136200200

مركز التكوين المهني الفالحي بالوسالتية بوالية القيروان 137300100-200

مركز التكوين المهني الفالحي بسبيطلة بوالية القصرين 138400400

مركز التكوين المهني الفالحي بحكيم الجنوبية بوالية جندوبة 139300300

مركز التكوين المهني الفالحي بتيبار بوالية باجة 140200200

مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بوزيد بوالية سيدي بوزيد 141300300

مركز التكوين المهني الفالحي بالسواسي بوالية المهدية 142200200

مركز التكوين المهني الفالحي بالعالية بوالية بنزرت 143200200

مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بورويس بوالية سليانة 144500500

مركز التكوين المهني الفالحي بتستور بوالية باجة 145300300

مركز التكوين المهني الفالحي بزركين بوالية قابس 1462001 000800

مركز التكوين المهني الفالحي بتاكلسة بوالية نابل 147200200

مركز التكوين المهني الفالحي بجمال بوالية المنستير 148500500

مركز التكوين المهني الفالحي بقفصة بوالية قفصة 149300300

مركز التكوين المهني الفالحي بالفجا بوالية مدنين 150800800

مركز التكوين المهني الفالحي بالقرضاب بوالية تطاوين 151400400

مركز التكوين المهني الفالحي ببن عروس 152200200

مركز التكوين المهني الفالحي بالكاف 153600200-400

مركز التكوين المهني الفالحي بقبلي 154300300

مركز التكوين المهني الفالحي بمنوبة 155300300

27 000 000 1جملة البرنامج الفرعي 26 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلرشاد الفالحي 5
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

033373 00018 00015 000

مؤسسات التكوين 083 00018 00015 000

وكالة االرشاد و التكوين الفالحي 1113 00018 00015 000

18 000 000 15جملة البرنامج الفرعي 3 000

دالتعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي جملة 442 000
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 033362 818 0002 906 00088 000

المنح المسندة داخل الجمهورية_ منح الدراسة في نطاق التكوين  0132 0002 000

المنح المسندة بالخارج_ منح الدراسة في نطاق التكوين  0143 0002 000-1 000

جرايات عمرية_ منح جرايات عمرية مختلفة  0416 5007 5001 000

تعاونية موظفي الدولة_ منح لفائدة تعاونيات الموظفين  2152 000-2 000

تعاونيات خصوصية_ منح لفائدة تعاونيات الموظفين  21685 00087 0002 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  23410 00010 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  23666 00060 000-6 000

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

25150 00050 000

جوائز رئاسية_ جوائز ومكافآت  3131 5001 500

جوائز ومكافآت 396210 000210 000

منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان_ تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية  5535 0005 000

اللجنة الدولية لإلستكشاف العلمي للبحر األبيض_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
المتوسط

72472 00072 000

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة_ منظمات ذات صبغة خصوصية  767235 000240 0005 000

المنظمة العربية للتنمية الزراعية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  769145 000149 0004 000

المركز الدولي للدراسات العليا للفالحة لبلدان_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
البحر األبيض المتوسط

77097 00099 0002 000

المركز الدولي لألمراض الوبائية الحيوانية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  771120 000123 0003 000

جمعية تجارب البذور_ منظمات ذات صبغة خصوصية  77411 00012 0001 000

إتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
األدنى وشمال إفريقيا

7755 0005 000

االتفاقية المتعلقة باإلتجار الدولي ألنواع_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
النباتات والحيوانات الب

7762 5002 700200

اللجنة الدولية للسدود_ منظمات ذات صبغة خصوصية  7779 0009 000

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
واألراضي القاحلة

778198 000198 000

المنظمة األوروبية والمتوسطية لحماية النباتات_ منظمات ذات صبغة خصوصية  77946 00047 0001 000

االتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات األهمية_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
الدولية

7801 6003 0001 400
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المكتب الدولي للبحوث حول الطيور المائية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  78112 50012 500

االتفاقية حول المحافظة على أنواع الحيوانات_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
المهاجرة

7823 5003 500

الشبكة اإلسالمية للتنمية وإدارة مصادر المياه_ منظمات ذات صبغة خصوصية  7836 5006 700200

اإلتحاد العربي لمنتجي األسماك_ منظمات ذات صبغة خصوصية  78415 50017 0001 500

اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط األطلسي_ منظمات ذات صبغة خصوصية  78580 00080 000

000 00087 78687 لمكافحة الجراد9169الصندوق عدد _ منظمات ذات صبغة خصوصية 

الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر األبيض_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
المتوسط

78795 000122 00027 000

اإلتحاد الدولي للمستنبطات الجديدة_ منظمات ذات صبغة خصوصية  78815 00018 0003 000

المركزاالقليمى لالصالح الزراعي و التنمية_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
الريفية فى الشرق األدنى

78925 50028 0002 500

أنفوسمك_ منظمات ذات صبغة خصوصية  79022 00022 000

المجلس الدولي لزيت الزيتون_ منظمات ذات صبغة خصوصية  791980 000980 000

منظمة التعاون و التنمية االقتصادية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  7926 5006 500

اتفاقية حفظ حوتيات البحر األسود و البحر_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
األبيض المتوسط و المنطقة

7932 0002 200200

المجلس العالمى للصيد البرى و المحافظةعلى_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
المصيد

7948 0008 000

مبادرة المناطق الرطبة (MED WET) _ منظمات ذات صبغة خصوصية
المتوسطية

7969001 000100

الصندوق االستثماري لهيئة مكافحة الجراد_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
المنطق (F9161) الصحراوي في

7977 0007 500500

مرصد الصحراء والساحل_ منظمات ذات صبغة خصوصية  82068 00068 000

منظمة وقاية النباتات للشرق األدنى 88529 00029 000

أمانة المعاهد الدولية للموارد الوراثية الجينية لألغذية و الزراعات 8865 0005 000

شبكة المدن المنتجة لزيت الزيتون بالبحر األبيض المتوسط 9311 4001 400

منظمة دودة الحرير 9326 0006 000

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333719 00022 0003 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 172 0002 000

للفالحة الوطني المرصد 0512 0002 000

مؤسسات التنمية الفالحية 1819 00020 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بأريانة 0223 0003 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنعروس 0231 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بنـابـل 0242 0003 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بزغـوان 0251 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنـزرت 0261 0001 000
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المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسيدي بوزيد 0331 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمنستيـر 0351 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمهـديـة 0361 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتـــوزر 0391 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـبـلــــــي 0401 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـابس 0411 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمــــدنــين 0421 0001 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتــطـاويـن 0433 0003 000

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمنوبة 0441 0001 000

2 928 000 000 91جملة البرنامج الفرعي 2 837 000

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

033372 000-2 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 172 000-2 000

المرصد الوطني للفالحة 0512 000-2 000

000 2-جملة البرنامج الفرعي 2 000

دالقيادة و المساندة جملة 2 928 000

دالجملة  العامة 3 657 000
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توزيع المباشرين بالديوان

القيادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :

2014 تقديرات الـرتبـة

9 مكلف بمأمورية

9جملة البرنامج الفرعي

9القيادة و المساندة جملة

9الجملة  العامة
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توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

103 متصرف مستشارمتصرف

503 ملحق إدارةكاتب راقن

103 متصرفملحق إدارة

203 مهندس عاممهندس رئيس

2003 مهندس رئيسمهندس أول

103 2عامل صنف 1عامل صنف 

203 3عامل صنف 2عامل صنف 

1503 4عامل صنف 3عامل صنف 

1003 5عامل صنف 4عامل صنف 

1003 6عامل صنف 5عامل صنف 

1003 7عامل صنف 6عامل صنف 

2503 8عامل صنف 7عامل صنف 
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43 ملحق إدارة8عامل صنف 

43 مستكتب إدارة8عامل صنف 

103 كاتب تصرف8عامل صنف 

1703 9عامل صنف 8عامل صنف 

43 تقني مخبراإلعالمية8عامل صنف 

203 مساعد تقني8عامل صنف 

1503 عون تقني8عامل صنف 

1003 10عامل صنف 9عامل صنف 

203 طبيب بيطري متفقّد جهويطبيب بيطري إختصاصي أول

153 طبيب بيطري أولطبيب بيطري

53 طبيب بيطري متفقّد عامطبيب بيطري متفقّد مركزي

103 طبيب بيطري متفقّد مركزيطبيب بيطري متفقّد جهوي

103 مكلف بالبحث الفالحيملحق البحث الفالحي

63 أستاذ البحث الفالحيمكلف بالبحث الفالحي

93 مدير البحث الفالحيأستاذ البحث الفالحي

93 أستاذ مساعد للتعليم العالي الفالحيمساعد للتعليم العالي الفالحي

63 أستاذ محاضر للتعليم العالي الفالحيأستاذ مساعد للتعليم العالي الفالحي

83 أستاذ التعليم العالي الفالحيأستاذ محاضر للتعليم العالي الفالحي
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203 تقنيمساعد تقني

2503 تقني رئيستقني أول

1503 تقني أولتقني

000 2جملة البرنامج الفرعي

000 2القيادة و المساندة جملة

000 2الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 016 1تكلفة الترقيـات  :
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حسب األسالك و الرتب

100

2014توزيع االنتدابات لسنة

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائيةالبرنـامج :
126 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

الصحة الحيوانية و المراقبة البيطريةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 126 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

1515سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة

4 15 15طبيب بيطري

15جملة البرنامج الفرعي 15

1515 جملة البرنامج

التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحيالبرنـامج :
580 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

التعليم العالي الفالحيالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 332 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

33سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة

4 3 3مساعد إستشفائي جامعي في الطب البيطري

55سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي

4 5 5أستاذ التعليم الثانوي



101 نظـام أمـد

88سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

4 8 8أستاذ مساعد  التعليم العالي

2020سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي الفالحي

4 10 10مساعد للتعليم العالي الفالحي

4 10 10أستاذ مساعد للتعليم العالي الفالحي

36جملة البرنامج الفرعي 36

البحث الفالحيالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 128 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

1010سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية

4 10 10ملحق البحث الفالحي

44سلك الباحثين الفالحين و الصيد البحري

4 4 4مكلف بالبحث الفالحي

14جملة البرنامج الفرعي 14

اإلرشاد الفالحيالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 120 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

3030سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية

4 30 30قيم

30جملة البرنامج الفرعي 30

8080 جملة البرنامج
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القيادة و المساندةالبرنـامج :
2 338 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 2 338 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

6565السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

4 20 20متصرف

4 25 25ملحق إدارة

4 20 20كاتب تصرف

100100السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

4 90 90مهندس أول

4 10 10مهندس أشغال

5050سلك العملة

4 50 550عامل صنف 

1515سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

4 15 15تقني مخبراإلعالمية

55سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

4 5 5متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

240240السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

4 40 40مساعد تقني

4 20 20تقني أول

4 180 180تقني

475جملة البرنامج الفرعي 475

475475 جملة البرنامج
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الجملة  العامة

570 570 0

3 044 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

العدد الجمليانتدابات جديدةتعويض اإلحاالت على التقاعد



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب
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2014توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائيةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  976 900

اإلنتاج الفالحيالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

400 500

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 كاتب تصرف
3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

3 مهندس أول
8سلك العملة

1 5عامل صنف 

1 8عامل صنف 

3 9عامل صنف 

3 10عامل صنف 
24السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

21 تقني أول

3 تقني

36جملة البرنامج الفرعي

الصحة الحيوانية و المراقبة البيطريةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

548 600

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة
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12سلك العملة

2 3عامل صنف 

1 4عامل صنف 

1 8عامل صنف 

2 9عامل صنف 

6 10عامل صنف 
1سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

1 واضع برامج
8سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة

2 طبيب بيطري متفقّد مركزي

3 طبيب بيطري أول

3 طبيب بيطري
7سلك األطباء البياطرة المتفقّدين

2 طبيب بيطري متفقّد عام

5 طبيب بيطري متفقّد جهوي
4السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 مساعد تقني

3 تقني أول

33جملة البرنامج الفرعي

حماية و مراقبة المنتجات الفالحيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

27 800

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2 كاتب تصرف
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس أول
4سلك العملة

2 6عامل صنف 

2 9عامل صنف 
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني



106 نظـام أمـد

8جملة البرنامج الفرعي

77جملة البرنامج
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الصيد البحرى و تربية األحياء المائيةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  93 000

الصيد البحريالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

93 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة
2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

2 مهندس أول
9سلك العملة

1 8عامل صنف 

3 9عامل صنف 

5 10عامل صنف 
1سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر

1 رئيس مخبر عام
2سلك األطباء البياطرة المتفقّدين

2 طبيب بيطري متفقّد جهوي
2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول

1 تقني

17جملة البرنامج الفرعي

17جملة البرنامج
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المياهالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  776 600

الموارد المائيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

251 800

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

3 مهندس أول

2 مهندس أشغال
19سلك العملة

1 7عامل صنف 

7 8عامل صنف 

5 9عامل صنف 

6 10عامل صنف 
1سلك المهندسين في علم طبقات األرض

1 مهندس عام في علم طبقات الألرض
2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول

1 تقني

27جملة البرنامج الفرعي

الهندسة الريفية و استغالل المياهالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

524 800

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 متصرف مستشار

2 كاتب راقن
9السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس عام

2 مهندس رئيس

3 مهندس أول

3 مهندس أشغال
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49سلك العملة

4 3عامل صنف 

2 4عامل صنف 

6 7عامل صنف 

5 8عامل صنف 

10 9عامل صنف 

22 10عامل صنف 
7السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 مساعد تقني

5 تقني أول

1 عون تقني

68جملة البرنامج الفرعي

95جملة البرنامج
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الغابات و تهيئة األراضي الفالحيةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  920 700

الغابات و المراعيالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

803 700

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة

1 مستكتب إدارة
6السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس رئيس

2 مهندس عام

2 مهندس أول

1 مهندس أشغال
439سلك العملة

43 1عامل صنف 

15 2عامل صنف 

170 3عامل صنف 

42 4عامل صنف 

56 5عامل صنف 

14 6عامل صنف 

23 7عامل صنف 

26 8عامل صنف 

18 9عامل صنف 

32 10عامل صنف 
9السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 مساعد تقني

5 تقني أول

3 تقني

456جملة البرنامج الفرعي
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تهيئة و حماية األراضي الفالحيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

117 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس أول
25سلك العملة

1 1عامل صنف 

1 4عامل صنف 

2 5عامل صنف 

2 6عامل صنف 

2 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 

16 10عامل صنف 
1سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر

1 رئيس مخبر
1سلك المهندسين في علم طبقات األرض

1 مهندس رئيس في علم طبقات األرض

29جملة البرنامج الفرعي

485جملة البرنامج
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التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحيالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  1 505 600

التعليم العالي الفالحيالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

132 500

1سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر

1 رئيس مخبر
1سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة

1 مساعد إستشفائي جامعي في الطب البيطري
3سلك األطباء البياطرة المتفقّدين

3 أستاذ البحث الفالحي
2سلك الباحثين الفالحين و الصيد البحري

1 مكلف بالبحث الفالحي

1 مدير البحث الفالحي
2سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

2 أستاذ مساعد  التعليم العالي
13سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي الفالحي

4 أستاذ مساعد للتعليم العالي الفالحي

9 أستاذ التعليم العالي الفالحي
1التربية-سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة

1 أستاذ تعليم فوق الرتبة
1السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقليزية واإلعالمية

1 أستاذ أول فوق الرتبة
1سلك األساتذة األولين

1 أستاذ أول للتعليم الثانوي

25جملة البرنامج الفرعي

البحث الفالحيالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

207 500

3سلك األطباء البياطرة المتفقّدين
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3 طبيب بيطري متفقّد جهوي

3جملة البرنامج الفرعي

التكوين المهني الفالحيالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

210 000

2سلك التعليم الثانوي،المهني للفالحة و الصيد البحري

2 مهندس أشغال مدرس للتعليم الفالحي أوالصيد البحري
16سلك المكونين في الفالحة و الصيد البحري

1 مكون رئيس في الفالحة و الصيد البحري

1 مهندس أول مكون في الفالحة والصيد البحري

4 مكون أول في الفالحة و الصيد البحري

5 ( فالحة و صيد بحري(قيــم أول 

5 مكون في الفالحة و الصيد البحري

18جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحيالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

955 600

13السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

4 كاتب راقن

8 ملحق إدارة

1 كاتب تصرف
19السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

3 مهندس أول

11 مهندس أشغال

5 مهندس مساعد
29سلك العملة

1 3عامل صنف 

3 4عامل صنف 

2 7عامل صنف 

3 8عامل صنف 
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3 9عامل صنف 

17 10عامل صنف 
8السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 مساعد تقني

3 تقني

4 تقني أول
1سلك المرشدين التربويين

1 مرشد تربوي

70جملة البرنامج الفرعي

116جملة البرنامج
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القيادة و المساندةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  1 615 200

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

1 361 200

69السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2 متصرف

11 كاتب راقن

17 ملحق إدارة

1 مستكتب إدارة

1 راقن

1 عون إستقبال

36 كاتب تصرف
36السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

11 مهندس رئيس

7 مهندس عام

15 مهندس أول

3 مهندس مساعد
140سلك العملة

2 2عامل صنف 

4 3عامل صنف 

7 4عامل صنف 

5 6عامل صنف 

3 7عامل صنف 

3 8عامل صنف 

28 9عامل صنف 

88 10عامل صنف 
1سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

1 محلل مركزي
32السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

2 مساعد تقني

24 تقني
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4 تقني أول

2 تقني رئيس

278جملة البرنامج الفرعي

الدراسات و األنظمة المعلوماتيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

254 000

3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس رئيس

1 مهندس عام

1 مهندس أول
3سلك العملة

1 4عامل صنف 

1 9عامل صنف 

1 10عامل صنف 
1سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

1 محلل رئيس
3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

2 تقني أول

1 تقني

10جملة البرنامج الفرعي

288جملة البرنامج

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

1 078

5 888 000

العـدد : 
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توزيع األعوان المرخص فيهم

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائيةالبرنـامج :

اإلنتاج الفالحيالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

7 أسالك مختلفة
7 رتب مختلفة

7 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية
7 ملحق البحث الفالحي

50 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف
1 متصرف رئيس
9 كاتب راقن
14 مستكتب إدارة
1 راقن
24 كاتب تصرف

145 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
11 مهندس مساعد
14 مهندس رئيس
103 مهندس أول
17 مهندس أشغال

214 سلك العملة
19 1عامل صنف 
35 3عامل صنف 
48 4عامل صنف 
23 5عامل صنف 
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20 6عامل صنف 
24 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
20 9عامل صنف 
24 10عامل صنف 

1 سلك األعوان الوقتيين
1 عون وقتي صنف ج

3 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئيس مخبر
1 رئيس مخبر رئيس
1 رئيس أشغال مخبر

18 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
17 طبيب بيطري
1 طبيب بيطري وقتي

1 سلك أطباء البياطرة اإلستشفائيين الجامعيين
1 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب البيطري

1 سلك األطباء البياطرة المتفقّدين
1 طبيب بيطري متفقّد جهوي

1 سلك الباحثين الفالحين و الصيد البحري
1 مدير البحث الفالحي

1 سلك مستشاري المصالح العمومية
1 مستشار المصالح العمومية

189 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
15 مساعد تقني
3 تقني رئيس
83 تقني أول
88 تقني

638جملة البرنامج الفرعي

الصحة الحيوانية و المراقبة البيطريةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة
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38 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
2 متصرف
5 كاتب راقن
6 ملحق إدارة
12 مستكتب إدارة
13 كاتب تصرف

35 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
5 مهندس مساعد
1 مهندس عام
24 مهندس أول
5 مهندس أشغال

241 سلك العملة
8 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
18 3عامل صنف 
42 4عامل صنف 
24 5عامل صنف 
8 6عامل صنف 
12 7عامل صنف 
32 8عامل صنف 
39 9عامل صنف 
56 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 تقني مخبراإلعالمية

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 موثق

112 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
1 طبيب بيطري إختصاصي أول
23 طبيب بيطري
7 طبيب بيطري وقتي
24 طبيب بيطري متفقّد مركزي
44 طبيب بيطري أول
2 طبيب بيطري إختصاصي
11 طبيب بيطري صحي رئيس
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1 سلك أطباء البياطرة اإلستشفائيين الجامعيين
1 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البيطري

74 سلك األطباء البياطرة المتفقّدين
7 طبيب بيطري متفقّد عام
67 طبيب بيطري متفقّد جهوي

1 سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي الفالحي
1 أستاذ التعليم العالي الفالحي

4 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
4 طبيب بيطري إختصاصي رئيس

1 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف في الوثائق و األرشيف

169 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
30 مساعد تقني
2 تقني رئيس
59 تقني أول
78 تقني

678جملة البرنامج الفرعي

حماية و مراقبة المنتجات الفالحيةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

18 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 كاتب راقن
1 ملحق إدارة
7 مستكتب إدارة
9 كاتب تصرف

67 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
10 مهندس رئيس
1 مهندس عام
51 مهندس أول
5 مهندس أشغال

48 سلك العملة
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4 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
10 7عامل صنف 
7 8عامل صنف 
9 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 واضع برامج

2 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
2 رئيس أشغال مخبر

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

62 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
6 مساعد تقني
1 تقني رئيس
29 تقني أول
26 تقني

199جملة البرنامج الفرعي

515 1اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية جملة
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الصيد البحرى و تربية األحياء المائيةالبرنـامج :

الصيد البحريالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

37 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
3 متصرف
8 كاتب راقن
9 ملحق إدارة
7 مستكتب إدارة
10 كاتب تصرف

31 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس مساعد
2 مهندس رئيس
24 مهندس أول
4 مهندس أشغال

68 سلك العملة
4 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
5 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
14 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
14 9عامل صنف 
20 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 واضع برامج

2 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
1 طبيب بيطري أول
1 طبيب بيطري متفقّد مركزي

4 سلك األطباء البياطرة المتفقّدين
4 طبيب بيطري متفقّد جهوي
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1 سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي الفالحي
1 أستاذ التعليم العالي الفالحي

48 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
7 مساعد تقني
1 عون تقني
18 تقني أول
22 تقني

192جملة البرنامج الفرعي

192الصيد البحرى و تربية األحياء المائية جملة
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المياهالبرنـامج :

الموارد المائيةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

20 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
2 كاتب راقن
5 ملحق إدارة
7 مستكتب إدارة
6 كاتب تصرف

51 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
3 مهندس مساعد
5 مهندس رئيس
41 مهندس أول
2 مهندس أشغال

239 سلك العملة
2 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
31 3عامل صنف 
33 4عامل صنف 
22 5عامل صنف 
12 6عامل صنف 
13 7عامل صنف 
22 8عامل صنف 
41 9عامل صنف 
61 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 واضع برامج

3 سلك المهندسين في علم طبقات األرض
3 مهندس عام في علم طبقات الألرض

2 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
2 فني سامي للصحة العمومية

64 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
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10 مساعد تقني
5 عون تقني
2 تقني رئيس
12 تقني أول
35 تقني

380جملة البرنامج الفرعي

السدود و األشغال المائية الكبرىالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

30 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
10 متصرف
5 كاتب راقن
4 ملحق إدارة
7 مستكتب إدارة
4 كاتب تصرف

55 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
7 مهندس رئيس
41 مهندس أول
7 مهندس أشغال

498 سلك العملة
87 1عامل صنف 
52 2عامل صنف 
22 3عامل صنف 
25 4عامل صنف 
52 5عامل صنف 
60 6عامل صنف 
43 7عامل صنف 
32 8عامل صنف 
62 9عامل صنف 
63 10عامل صنف 

3 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
2 تقني مخبراإلعالمية
1 واضع برامج

1 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
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1 متصرف في الوثائق و األرشيف

122 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
39 مساعد تقني
20 عون تقني
2 تقني رئيس
17 تقني أول
44 تقني

709جملة البرنامج الفرعي

الهندسة الريفية و استغالل المياهالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

88 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
5 متصرف
9 كاتب راقن
21 ملحق إدارة
34 مستكتب إدارة
19 كاتب تصرف

218 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
12 مهندس مساعد
10 مهندس رئيس
5 مهندس عام

172 مهندس أول
19 مهندس أشغال

823 سلك العملة
31 1عامل صنف 
34 2عامل صنف 
168 3عامل صنف 
94 4عامل صنف 
82 5عامل صنف 
20 6عامل صنف 
76 7عامل صنف 
104 8عامل صنف 
118 9عامل صنف 
96 10عامل صنف 
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3 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
3 تقني مخبراإلعالمية

1 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
1 مرشد تربوي مساعد

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

277 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
22 مساعد تقني
7 عون تقني
5 تقني رئيس
93 تقني أول
150 تقني

412 1جملة البرنامج الفرعي

501 2المياه جملة
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الغابات و تهيئة األراضي الفالحيةالبرنـامج :

الغابات و المراعيالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

81 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
7 متصرف
7 كاتب راقن
16 ملحق إدارة
27 مستكتب إدارة
3 راقن
3 راقن مساعد
18 كاتب تصرف

66 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
11 مهندس مساعد
12 مهندس رئيس
2 مهندس عام
29 مهندس أول
12 مهندس أشغال

5 103 سلك العملة
116 1عامل صنف 
144 2عامل صنف 

3 302 3عامل صنف 
812 4عامل صنف 
369 5عامل صنف 
70 6عامل صنف 
91 7عامل صنف 
76 8عامل صنف 
62 9عامل صنف 
61 10عامل صنف 

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئيس مخبر عام

1 سلك األطباء البياطرة المتفقّدين
1 طبيب بيطري متفقّد جهوي
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1 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

154 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
15 مساعد تقني
4 تقني رئيس
63 تقني أول
72 تقني

407 5جملة البرنامج الفرعي

تهيئة و حماية األراضي الفالحيةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

60 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
3 متصرف
10 كاتب راقن
7 ملحق إدارة
34 مستكتب إدارة
6 كاتب تصرف

109 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
14 مهندس رئيس
2 مهندس عام
80 مهندس أول
13 مهندس أشغال

1 261 سلك العملة
159 1عامل صنف 
68 2عامل صنف 
536 3عامل صنف 
194 4عامل صنف 
118 5عامل صنف 
32 6عامل صنف 
31 7عامل صنف 
38 8عامل صنف 
42 9عامل صنف 
43 10عامل صنف 
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2 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
2 تقني مخبراإلعالمية

3 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
2 رئيس مخبر
1 رئيس مخبر رئيس

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

194 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
30 مساعد تقني
3 تقني رئيس
68 تقني أول
93 تقني

631 1جملة البرنامج الفرعي

038 7الغابات و تهيئة األراضي الفالحية جملة
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التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحيالبرنـامج :

التعليم العالي الفالحيالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

41 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية
41 ملحق البحث الفالحي

137 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
37 متصرف
5 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
22 كاتب راقن
25 ملحق إدارة
19 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
27 كاتب تصرف

160 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
5 مهندس مساعد
21 مهندس رئيس
2 مهندس عام

115 مهندس أول
17 مهندس أشغال

779 سلك العملة
80 1عامل صنف 
14 2عامل صنف 
56 3عامل صنف 
37 4عامل صنف 
73 5عامل صنف 
58 6عامل صنف 
72 7عامل صنف 
71 8عامل صنف 
147 9عامل صنف 
171 10عامل صنف 

1 سلك األعوان الوقتيين
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1 عون وقتي صنف ج

17 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
4 محلل
1 محلل رئيس
1 محلل مركزي
9 تقني مخبراإلعالمية
2 واضع برامج

8 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
3 مكتبي
1 مكتبي مساعد
3 موثق
1 حافظ مكتبات أو توثيق

9 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
2 رئيس مخبر
7 رئيس أشغال مخبر

195 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
29 مساعد إستشفائي جامعي في الطب البيطري
149 متربص داخلي في الطب البيطري
6 طبيب بيطري
2 طبيب بيطري متفقّد مركزي
3 طبيب بيطري أول
6 طبيب بيطري إختصاصي

27 سلك أطباء البياطرة اإلستشفائيين الجامعيين
5 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب البيطري
22 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البيطري

1 سلك المهندسين في علم طبقات األرض
1 مهندس رئيس في علم طبقات األرض

21 سلك األطباء البياطرة المتفقّدين
19 أستاذ البحث الفالحي
2 طبيب بيطري متفقّد جهوي

1 سلك أعوان وزارة المالية
1 متفقد مركزي للمصالح المالية

41 سلك الباحثين الفالحين و الصيد البحري
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11 مدير البحث الفالحي
30 مكلف بالبحث الفالحي

17 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
1 مرشد تربوي مساعد
14 أستاذ التعليم الثانوي
2 أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى

2 سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
2 تقني مخبر

95 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
55 أستاذ مساعد  التعليم العالي
11 أستاذ محاضر  التعليم العالي
18 مساعد  التعليم العالي
11 أستاذ التعليم العالي

1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
1 ممرض  رئيس للصحة العمومية

1 سلك المدرسين المبرزين
1 أستاذ مبرز

321 سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي الفالحي
109 مساعد للتعليم العالي الفالحي
95 أستاذ مساعد للتعليم العالي الفالحي
39 أستاذ محاضر للتعليم العالي الفالحي
78 أستاذ التعليم العالي الفالحي

4 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
4 فني سامي للصحة العمومية

12 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
2 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
7 متصرف في الوثائق و األرشيف
3 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

284 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
31 مساعد تقني
4 عون تقني
4 تقني رئيس
77 تقني أول
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168 تقني

8 التربية-سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة
2 أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
6 أستاذ تعليم فوق الرتبة

15 سلك األساتذة األولين
15 أستاذ أول للتعليم الثانوي

14 سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
9 قيم
4 قيم أول
1 قيم مرشد

8 سلك المكونين في الفالحة و الصيد البحري
2 ( فالحة و صيد بحري( قيــم 
3 ( فالحة و صيد بحري(قيــم أول 
2 مكون في الفالحة و الصيد البحري
1 مهندس أشغال مكون في الفالحة و الصيد البحري

22 سلك المقيمين في الطب البيطري
22 طبيب بيطري مقيم

242 2جملة البرنامج الفرعي

البحث الفالحيالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة
1 رتب مختلفة

70 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية
70 ملحق البحث الفالحي

44 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
9 متصرف
4 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
5 كاتب راقن
10 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
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1 عون إستقبال
10 كاتب تصرف

22 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
4 مهندس مساعد
12 مهندس أول
6 مهندس أشغال

360 سلك العملة
7 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
10 3عامل صنف 
9 4عامل صنف 

185 5عامل صنف 
15 6عامل صنف 
21 7عامل صنف 
25 8عامل صنف 
45 9عامل صنف 
42 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي

4 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئيس مخبر
1 رئيس مخبر رئيس
2 رئيس أشغال مخبر

29 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
3 طبيب بيطري إختصاصي أول
12 طبيب بيطري
4 طبيب بيطري أول
10 طبيب بيطري إختصاصي

1 سلك أطباء البياطرة اإلستشفائيين الجامعيين
1 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البيطري

1 سلك المهندسين في علم طبقات األرض
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1 كاتب محكمة

26 سلك األطباء البياطرة المتفقّدين
22 أستاذ البحث الفالحي
1 طبيب بيطري متفقّد عام
3 طبيب بيطري متفقّد جهوي

105 سلك الباحثين الفالحين و الصيد البحري
55 مدير البحث الفالحي
50 مكلف بالبحث الفالحي

1 سلك مستشاري المصالح العمومية
1 مستشار المصالح العمومية

4 سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي الفالحي
1 مساعد للتعليم العالي الفالحي
1 أستاذ محاضر للتعليم العالي الفالحي
2 أستاذ التعليم العالي الفالحي

2 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
2 فني سامي للصحة العمومية

4 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
4 طبيب بيطري إختصاصي رئيس

123 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
6 مساعد تقني
1 تقني رئيس
61 تقني أول
55 تقني

799جملة البرنامج الفرعي

معالجة المعلومات العلميةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

7 أسالك مختلفة
7 رتب مختلفة

7 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية
7 ملحق البحث الفالحي
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9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف رئيس
1 كاتب راقن
1 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
4 كاتب تصرف

36 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
3 مهندس مساعد
2 مهندس رئيس
30 مهندس أول
1 مهندس أشغال

46 سلك العملة
15 1عامل صنف 
4 3عامل صنف 
6 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
5 9عامل صنف 

1 سلك األعوان الوقتيين
1 عون وقتي صنف ج

3 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئيس مخبر
1 رئيس مخبر رئيس
1 رئيس أشغال مخبر

3 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
2 طبيب بيطري
1 طبيب بيطري وقتي

1 سلك أطباء البياطرة اإلستشفائيين الجامعيين
1 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب البيطري

1 سلك األطباء البياطرة المتفقّدين
1 طبيب بيطري متفقّد جهوي
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1 سلك الباحثين الفالحين و الصيد البحري
1 مدير البحث الفالحي

30 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
3 مساعد تقني
12 تقني أول
15 تقني

145جملة البرنامج الفرعي

التكوين المهني الفالحيالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة
1 رتب مختلفة

86 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
7 متصرف
2 متصرف مستشار
6 كاتب راقن
21 ملحق إدارة
16 مستكتب إدارة
1 راقن مساعد
33 كاتب تصرف

85 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس مساعد
9 مهندس رئيس
3 مهندس عام
65 مهندس أول
7 مهندس أشغال

748 سلك العملة
41 1عامل صنف 
21 2عامل صنف 
56 3عامل صنف 
47 4عامل صنف 
157 5عامل صنف 
36 6عامل صنف 
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32 7عامل صنف 
72 8عامل صنف 
97 9عامل صنف 
189 10عامل صنف 

3 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
2 تقني مخبراإلعالمية
1 واضع برامج

2 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي
1 مكتبي مساعد

1 سلك التعليم الثانوي،المهني للفالحة و الصيد البحري
1 ثانوي فالحي أوصيد بحري. مهندس أول مدرس ت

4 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
4 أستاذ التعليم الثانوي

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

98 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
8 مساعد تقني
2 عون تقني
2 تقني رئيس
62 تقني أول
24 تقني

6 سلك األساتذة األولين
6 أستاذ أول للتعليم الثانوي

6 سلك المرشدين التربويين
6 مرشد تربوي

9 سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
8 قيم
1 قيم أول

194 سلك المكونين في الفالحة و الصيد البحري
2 ( فالحة و صيد بحري( قيــم 
6 ( فالحة و صيد بحري(قيــم أول 
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67 مكون في الفالحة و الصيد البحري
1 مهندس رئيس مكون في الفالحة و الصيد البحري
10 مهندس أشغال مكون في الفالحة و الصيد البحري
1 مكون رئيس في الفالحة و الصيد البحري
28 مكون أول في الفالحة و الصيد البحري
79 مهندس أول مكون في الفالحة والصيد البحري

246 1جملة البرنامج الفرعي

اإلرشاد الفالحيالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

133 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
14 متصرف مستشار
3 كاتب راقن
21 ملحق إدارة
76 مستكتب إدارة
19 كاتب تصرف

129 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
21 مهندس مساعد
3 مهندس رئيس
84 مهندس أول
21 مهندس أشغال

833 سلك العملة
43 1عامل صنف 
34 2عامل صنف 
281 3عامل صنف 
114 4عامل صنف 
98 5عامل صنف 
56 6عامل صنف 
30 7عامل صنف 
60 8عامل صنف 
57 9عامل صنف 
60 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 واضع برامج
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27 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
2 طبيب بيطري أول
25 طبيب بيطري

2 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
2 أستاذ التعليم الثانوي

456 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
44 مساعد تقني
10 تقني رئيس
227 تقني أول
175 تقني

2 سلك المرشدين التربويين
2 مرشد تربوي

86 سلك المكونين في الفالحة و الصيد البحري
34 ( فالحة و صيد بحري( قيــم 
4 مكون في الفالحة و الصيد البحري
2 مهندس رئيس مكون في الفالحة و الصيد البحري
46 مهندس أول مكون في الفالحة والصيد البحري

669 1جملة البرنامج الفرعي

101 6التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي جملة
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القيادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

16 أسالك مختلفة
16 رتب مختلفة

833 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
172 متصرف
76 متصرف مستشار
23 متصرف رئيس
5 متصرف عام
4 كاتب راقن

449 ملحق إدارة
45 مستكتب إدارة
3 راقن
1 عون إستقبال
55 كاتب تصرف

737 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
7 مهندس مساعد

218 مهندس رئيس
70 مهندس عام
430 مهندس أول
12 مهندس أشغال

7 532 سلك العملة
206 1عامل صنف 
60 2عامل صنف 
513 3عامل صنف 
593 4عامل صنف 
616 5عامل صنف 

1 768 6عامل صنف 
2 330 7عامل صنف 
295 8عامل صنف 
347 9عامل صنف 
804 10عامل صنف 
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214 سلك األعوان الوقتيين
2 1عون وقتي صنف  أ
22 2عون وقتي صنف أ
49 3عون وقتي صنف أ
52 عون وقتي صنف ب
54 عون وقتي صنف ج
35 عون وقتي صنف د

113 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
9 محلل
7 محلل مركزي
73 تقني مخبراإلعالمية
24 واضع برامج

4 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي
1 موثق
2 حافظ مكتبات أو توثيق

9 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئيس مخبر عام
5 رئيس أشغال مخبر
3 رئيس أشغال مساعد للمخبر

41 سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
41 طبيب بيطري

7 سلك المهندسين في علم طبقات األرض
3 مهندس عام في علم طبقات الألرض
1 مهندس رئيس في علم طبقات األرض
3 مهندس أول في علم طبقات الألرض

1 سلك األطباء البياطرة المتفقّدين
1 أستاذ البحث الفالحي

3 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
1 أستاذ التعليم الفني
2 أستاذ التعليم الثانوي

1 سلك أعضاء هيئة  التفقد البيداغوجي للتربية اإلجتماعية
1 مرشد التربية اإلجتماعية
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1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
1 ممرض الصحة العمومية

17 سلك مستشاري المصالح العمومية
17 مستشار المصالح العمومية

3 سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي الفالحي
2 مساعد للتعليم العالي الفالحي
1 أستاذ محاضر للتعليم العالي الفالحي

1 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
1 فني سامي للصحة العمومية

60 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
6 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
15 متصرف في الوثائق و األرشيف
39 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

1 229 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
101 مساعد تقني
170 عون تقني
557 تقني رئيس
7 تقني أول

394 تقني

1 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقليزية واإلعالمية
1 أستاذ أول فوق الرتبة

1 سلك المرشدين التربويين
1 مرشد تربوي

40 سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
38 قيم
1 قيم أول
1 قيم مرشد

1 سلك المكونين في الفالحة و الصيد البحري
1 ( فالحة و صيد بحري( قيــم 

1 رتب أخرى 
1 مهندس إعالمية
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866 10جملة البرنامج الفرعي

الدراسات و األنظمة المعلوماتيةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

35 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
4 متصرف
3 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
3 كاتب راقن
6 ملحق إدارة
8 مستكتب إدارة
10 كاتب تصرف

105 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
12 مهندس رئيس
2 مهندس عام
83 مهندس أول
8 مهندس أشغال

90 سلك العملة
9 3عامل صنف 
15 4عامل صنف 
16 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
11 7عامل صنف 
13 8عامل صنف 
13 9عامل صنف 
9 10عامل صنف 

2 سلك األعوان الوقتيين
2 عون وقتي صنف ج

15 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل رئيس
5 محلل مركزي
1 تقني مخبراإلعالمية
8 واضع برامج
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5 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
5 حافظ مكتبات أو توثيق

3 سلك مستشاري المصالح العمومية
3 مستشار المصالح العمومية

1 سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي الفالحي
1 أستاذ التعليم العالي الفالحي

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

97 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
46 تقني أول
51 تقني

362جملة البرنامج الفرعي

228 11القيادة و المساندة جملة

575 28الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

147

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014

897400063050002258000033628000411000160003196500039949000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

980000304000015240006200040820001524000 مؤسسات البحث

15700003819000190000026000056490001900000 مؤسسات التعليم العالي

141900060000327700038100004500047410003870000 مؤسسات التكوين

130006200020002000770002000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

49920006245000123820002639200042000160001741600032653000 مؤسسات التنمية الفالحية

38138000347600048500004510000145000405000431330008391000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

84870001387000250000750009949000250000 مؤسسات البحث

2965100034760003463000426000070000405000331840008141000 مؤسسات التنمية الفالحية

000 340 00048 098 00075 000421 000556 138 00038 430 00027 781 0009 112 47الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

148

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

980000304000015240006200040820001524000مؤسسات البحث

15700003819000190000026000056490001900000مؤسسات التعليم العالي

141900060000327700038100004500047410003870000مؤسسات التكوين

130006200020002000770002000مؤسسات النهوض بالقطاعات

49920006245000123820002639200042000160001741600032653000مؤسسات التنمية الفالحية

000 949 00039 965 00031 00016 000411 628 00033 580 00022 305 0006 974 8الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

149

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

980000304000015240006200040820001524000مؤسسات البحث

20005250001410004000531000141000 المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

1700002850003680004500459500368000 المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

120000380000750001000051000075000 المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات

13250029000070000600042850070000 معهد الزيتونة

895001650006800006500261000680000 معهد البحوث البيطرية بتونس

1340006550007000250008140007000 مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي

8000022500040000150030650040000 المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البيولوجية بشط مريم

6800019500012000150026450012000 المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش

6000013000011000200019200011000 المركز الجهوي للبحوث الزراعية بسيدي بوزيد

1240001900001200001000315000120000 المركز الجهوي للزراعات الكبرى بباجة

15700003819000190000026000056490001900000مؤسسات التعليم العالي



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

5200055500020000020000627000200000 المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت

9500043500024500048000578000245000 المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس

16000033400022300022500516500223000 المدرسة العليا للفالحة بمقرن

28000044500019500032000757000195000 المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب

10500024000016000024000369000160000 معهد الغابات والمراعي بطبرقة

32400050500027200042000871000272000 المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

5000019000071000550024550071000 المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

12000023000024500020000370000245000 المدرسة العليا للفالحة بماطر

15500037000017900029000554000179000 المدرسة العليا للفالحة بالكاف

55000280000500001200034700050000 المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء المائية ببنزت

17400023500060000500041400060000 المعهد العالي للدراسات التحضرية فى البيولوجيا والجيولوجيا
بسكرة

141900060000327700038100004500047410003870000مؤسسات التكوين



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

22000330000160001800037000016000 وكالة االرشاد و التكوين الفالحي

28000800002600040010840026000 مركز التكوين المهني للصيد البحرى بجرجيس

11000900002200070010170022000 مركز التكوين المهني للصيد البحرى بقابس

23000830001000090010690010000 مركز التكوين المهني للصيد البحرى بغار الملح

190008200080007001017008000 مركز التكوين المهني للصيد البحرى بطبلبة

2800015600046000160018560046000 مركز التكوين المهني للصيد البحرى بالمهدية

610001950001000006700262700100000 المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص و
العنب ببوشريك

400001680001300001800209800130000 المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تربية البقر بتيبار

4900022500070000120027520070000 المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية بوالية
نابل

240001080002000090013290020000 مركز التكوين المهني للصيد البحري بصـفـــاقس

4200018000088000120022320088000 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة بوالية جندوبة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

83000780002590001000162000259000 المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت

360004900011400020085200114000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في األشجار المثمرة
بالمناطق القاحلة ببوغرارة

540004000013900020094200139000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في الزراعات الكبرى
ببوسالم

500006000024700050050500307000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة النخيل بدقاش
بوالية توزر

480001320005000020018020050000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات
البدرية بشط مريم بوالية سوسة

27000800008600050010750086000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في اآللية الفالحية بجقار
بوالية زغوان

2400068000980005009250098000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تهيئة المناطق السقوية
ببروطة بوالية القيروان

5500052000180000200107200180000 مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت
بوالية أريانة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

390005500029500050094500295000 مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية الدواجن بسيدي
ثابت بوالية أريانة

160003700011300020053200113000 مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع اآللية بالقنطرة بوالية
سليانة

2100035000200002005620020000 مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع الغابات بالرمال بوالية
بنزرت

450001700011900010062100119000 مركز التكوين المهني الفالحي بالوسالتية بوالية القيروان

360003500010100040071400101000 مركز التكوين المهني الفالحي بسبيطلة بوالية القصرين

38000850009700030012330097000 مركز التكوين المهني الفالحي بحكيم الجنوبية بوالية جندوبة

2400058000630002008220063000 مركز التكوين المهني الفالحي بتيبار بوالية باجة

1900090000114000300109300114000 مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بوزيد بوالية سيدي بوزيد

320003800013600020070200136000 مركز التكوين المهني الفالحي بالسواسي بوالية المهدية

4600063000107000200109200107000 مركز التكوين المهني الفالحي بالعالية بوالية بنزرت

3000027800050030500278000 مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بورويس بوالية سليانة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

1300068000430003008130043000 مركز التكوين المهني الفالحي بتستور بوالية باجة

4000051000135000100092000135000 مركز التكوين المهني الفالحي بزركين بوالية قابس

430004600011800020089200118000 مركز التكوين المهني الفالحي بتاكلسة بوالية نابل

210003000010000050051500100000 مركز التكوين المهني الفالحي بجمال بوالية المنستير

2900060000580003008930058000 مركز التكوين المهني الفالحي بقفصة بوالية قفصة

31000870005400080011880054000 مركز التكوين المهني الفالحي بالفجا بوالية مدنين

3400040000330004007440033000 مركز التكوين المهني الفالحي بالقرضاب بوالية تطاوين

900047000150002005620015000 مركز التكوين المهني الفالحي ببن عروس

3400045000290002007920029000 مركز التكوين المهني الفالحي بالكاف

4800034000380003008230038000 مركز التكوين المهني الفالحي بقبلي

47000600003500030010730035000 مركز التكوين المهني الفالحي بمنوبة

130006200020002000770002000مؤسسات النهوض بالقطاعات



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

130006200020002000770002000 للفالحة الوطني المرصد

49920006245000123820002639200042000160001741600032653000مؤسسات التنمية الفالحية

143000143000 مكتب مراقبة وحدات االنتاج الفالحي

2342000235600020004700000 وكالة التنقيب عن المياه

121400021770003391000 وكالة المعدات لتسوية األراضي الفالحية

23500004500002800000 وكالة استغالل الغابات

21900046900014000702000 مكتب تقويم البحوث المائية

20000209000165000229000165000 المخبر المركزي لتحليل األغذية الحيوانية

400015800022000184000 المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية

2270001100022700011000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتونس

14650005700001040000300020380001040000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بأريانة

40003610005450001000366000545000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنعروس



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

74000475000404000030005520004040000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بنـابـل

700055100080000100055900080000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بزغـوان

10000537000190000010005480001900000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنـزرت

18000012000016500037350003450003855000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجنـدوبـة

1100051800026320005290002632000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببـاجــة

14000830000235000844000235000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالـكـاف

33000304000995000337000995000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسلـيـــانـة

5000684000748000689000748000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقيـروان

8000737000150000745000150000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقصـريـن

50008360001340001000842000134000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسيدي بوزيد

4000361000900000365000900000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بســوســـة

60002050007280001000212000728000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمنستيـر



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

400054300070000100054800070000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمهـديـة

60008160008900082200089000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصـفـاقس

19000868000212000887000212000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقفـصـة

50002520002160001000258000216000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتـــوزر

100004960001340001000507000134000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـبـلــــــي

50005270002000001000533000200000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـابس

500056400075000100057000075000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمــــدنــين

100004450002000003000458000200000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتــطـاويـن

30780001706000100030790001706000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمنوبة

000 949 00039 965 00031 00016 000411 628 00033 580 00022 305 0006 974 8الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

158

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية

1

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلنتاج الفالحيالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

20000352000165000372000165000 مؤسسات التنمية الفالحية

143000143000 مكتب مراقبة وحدات االنتاج الفالحي

20000209000165000229000165000 المخبر المركزي لتحليل األغذية الحيوانية

165 000 372 000 165 000 352 000 20 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

159

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الصحة الحيوانية و المراقبة البيطريةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

400015800022000184000 مؤسسات التنمية الفالحية

400015800022000184000 المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية

184 000 22 000 158 000 4 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

165 000 556 000 22 000 165 000 510 000 24 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

160

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
المياه

3

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الموارد المائيةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

25610002825000160005402000 مؤسسات التنمية الفالحية

2342000235600020004700000 وكالة التنقيب عن المياه

21900046900014000702000 مكتب تقويم البحوث المائية

5 402 000 16 000 2 825 000 2 561 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

5 402 000 16 000 2 825 000 2 561 000 جملة البرنامج 3



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

161

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
الغابات و تهيئة األراضي الفالحية

4

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

تهيئة و حماية األراضي الفالحيةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

356400026270006191000 مؤسسات التنمية الفالحية

121400021770003391000 وكالة المعدات لتسوية األراضي الفالحية

23500004500002800000 وكالة استغالل الغابات

6 191 000 2 627 000 3 564 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

6 191 000 2 627 000 3 564 000 جملة البرنامج 4



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

162

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي

5

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التعليم العالي الفالحيالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

15700003819000190000026000056490001900000 مؤسسات التعليم العالي

5200055500020000020000627000200000 المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت

9500043500024500048000578000245000 المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس

16000033400022300022500516500223000 المدرسة العليا للفالحة بمقرن

28000044500019500032000757000195000 المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب

10500024000016000024000369000160000 معهد الغابات والمراعي بطبرقة

32400050500027200042000871000272000 المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التعليم العالي الفالحيالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

5000019000071000550024550071000 المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

12000023000024500020000370000245000 المدرسة العليا للفالحة بماطر

15500037000017900029000554000179000 المدرسة العليا للفالحة بالكاف

55000280000500001200034700050000 المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء المائية ببنزت

17400023500060000500041400060000 المعهد العالي للدراسات التحضرية فى البيولوجيا والجيولوجيا
بسكرة

1 900 000 5 649 000 260 000 1 900 000 3 819 000 1 570 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

164

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

البحث الفالحيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

980000304000015240006200040820001524000 مؤسسات البحث

20005250001410004000531000141000 المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

1700002850003680004500459500368000 المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

120000380000750001000051000075000 المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات

13250029000070000600042850070000 معهد الزيتونة

895001650006800006500261000680000 معهد البحوث البيطرية بتونس

1340006550007000250008140007000 مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي

8000022500040000150030650040000 المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البيولوجية بشط
مريم

6800019500012000150026450012000 المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

البحث الفالحيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

6000013000011000200019200011000 المركز الجهوي للبحوث الزراعية بسيدي بوزيد

1240001900001200001000315000120000 المركز الجهوي للزراعات الكبرى بباجة

1 524 000 4 082 000 62 000 1 524 000 3 040 000 980 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التكوين المهني الفالحيالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدينار

139700060000294700037940002700043710003854000 مؤسسات التكوين

28000800002600040010840026000 مركز التكوين المهني للصيد البحرى بجرجيس

11000900002200070010170022000 مركز التكوين المهني للصيد البحرى بقابس



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

166

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التكوين المهني الفالحيالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدينار

23000830001000090010690010000 مركز التكوين المهني للصيد البحرى بغار الملح

190008200080007001017008000 مركز التكوين المهني للصيد البحرى بطبلبة

2800015600046000160018560046000 مركز التكوين المهني للصيد البحرى بالمهدية

610001950001000006700262700100000 المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص و
العنب ببوشريك

400001680001300001800209800130000 المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تربية البقر بتيبار

4900022500070000120027520070000 المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية بوالية
نابل

240001080002000090013290020000 مركز التكوين المهني للصيد البحري بصـفـــاقس

4200018000088000120022320088000 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة بوالية جندوبة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التكوين المهني الفالحيالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدينار

83000780002590001000162000259000 المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي
ثابت

360004900011400020085200114000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في األشجار المثمرة
بالمناطق القاحلة ببوغرارة

540004000013900020094200139000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في الزراعات الكبرى
ببوسالم

500006000024700050050500307000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة النخيل
بدقاش بوالية توزر

480001320005000020018020050000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات
البدرية بشط مريم بوالية سوسة

27000800008600050010750086000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في اآللية الفالحية
بجقار بوالية زغوان



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

168

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التكوين المهني الفالحيالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدينار

2400068000980005009250098000 المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تهيئة المناطق
السقوية ببروطة بوالية القيروان

5500052000180000200107200180000 مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت
بوالية أريانة

390005500029500050094500295000 مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية الدواجن بسيدي
ثابت بوالية أريانة

160003700011300020053200113000 مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع اآللية بالقنطرة بوالية
سليانة

2100035000200002005620020000 مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع الغابات بالرمال بوالية
بنزرت

450001700011900010062100119000 مركز التكوين المهني الفالحي بالوسالتية بوالية القيروان

360003500010100040071400101000 مركز التكوين المهني الفالحي بسبيطلة بوالية القصرين



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التكوين المهني الفالحيالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدينار

38000850009700030012330097000 مركز التكوين المهني الفالحي بحكيم الجنوبية بوالية جندوبة

2400058000630002008220063000 مركز التكوين المهني الفالحي بتيبار بوالية باجة

1900090000114000300109300114000 مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بوزيد بوالية سيدي بوزيد

320003800013600020070200136000 مركز التكوين المهني الفالحي بالسواسي بوالية المهدية

4600063000107000200109200107000 مركز التكوين المهني الفالحي بالعالية بوالية بنزرت

3000027800050030500278000 مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بورويس بوالية سليانة

1300068000430003008130043000 مركز التكوين المهني الفالحي بتستور بوالية باجة

4000051000135000100092000135000 مركز التكوين المهني الفالحي بزركين بوالية قابس

430004600011800020089200118000 مركز التكوين المهني الفالحي بتاكلسة بوالية نابل



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

170

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التكوين المهني الفالحيالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدينار

210003000010000050051500100000 مركز التكوين المهني الفالحي بجمال بوالية المنستير

2900060000580003008930058000 مركز التكوين المهني الفالحي بقفصة بوالية قفصة

31000870005400080011880054000 مركز التكوين المهني الفالحي بالفجا بوالية مدنين

3400040000330004007440033000 مركز التكوين المهني الفالحي بالقرضاب بوالية تطاوين

900047000150002005620015000 مركز التكوين المهني الفالحي ببن عروس

3400045000290002007920029000 مركز التكوين المهني الفالحي بالكاف

4800034000380003008230038000 مركز التكوين المهني الفالحي بقبلي

47000600003500030010730035000 مركز التكوين المهني الفالحي بمنوبة

3 854 000 4 371 000 27 000 3 794 000 2 947 000 60 000 1 397 000 4 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلرشاد الفالحيالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدينار

22000330000160001800037000016000 مؤسسات التكوين

22000330000160001800037000016000 وكالة االرشاد و التكوين الفالحي

16 000 370 000 18 000 16 000 330 000 22 000 5 جملة البرنامج الفرعي 

7 294 000 14 472 000 367 000 7 234 000 10 136 000 60 000 3 969 000 جملة البرنامج 5



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
القيادة و المساندة

9

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

130006200020002000770002000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

130006200020002000770002000 للفالحة الوطني المرصد

49680001200001187200020775000200001686000020895000 مؤسسات التنمية الفالحية

2270001100022700011000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتونس

14650005700001040000300020380001040000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بأريانة

40003610005450001000366000545000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنعروس

74000475000404000030005520004040000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بنـابـل



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

173

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

700055100080000100055900080000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بزغـوان

10000537000190000010005480001900000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنـزرت

18000012000016500037350003450003855000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجنـدوبـة

1100051800026320005290002632000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببـاجــة

14000830000235000844000235000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالـكـاف

33000304000995000337000995000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسلـيـــانـة

5000684000748000689000748000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقيـروان

8000737000150000745000150000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقصـريـن

50008360001340001000842000134000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسيدي بوزيد



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

174

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

4000361000900000365000900000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بســوســـة

60002050007280001000212000728000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمنستيـر

400054300070000100054800070000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمهـديـة

60008160008900082200089000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصـفـاقس

19000868000212000887000212000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقفـصـة

50002520002160001000258000216000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتـــوزر

100004960001340001000507000134000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـبـلــــــي

50005270002000001000533000200000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـابس

500056400075000100057000075000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمــــدنــين



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

100004450002000003000458000200000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتــطـاويـن

30780001706000100030790001706000 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمنوبة

20 897 000 16 937 000 22 000 20 777 000 11 934 000 120 000 4 981 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

20 897 000 16 937 000 22 000 20 777 000 11 934 000 120 000 4 981 000 جملة البرنامج 9

000 949 39الجملة  العامة 31 965 000 16 000 411 000 33 628 000 22 580 000 6 305 000 8 974 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
176

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
اإلنتاج الفالحي البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 537مؤسسات التنمية الفالحية 537 000 165 000 372 000

000 143مكتب مراقبة وحدات االنتاج الفالحي 143 000 143 000

000 394المخبر المركزي لتحليل األغذية الحيوانية 394 000 165 000 229 000

000 1537 جملة البرنامج الفرعي  537 000 165 000 372 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
الصحة الحيوانية و المراقبة البيطرية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 184مؤسسات التنمية الفالحية 184 000 184 000

000 184المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية 184 000 184 000

000 2184 جملة البرنامج الفرعي  184 000 184 000

1721 000 721 000 165 000 000 556جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
177

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

المياه
3 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
الموارد المائية البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 402 5مؤسسات التنمية الفالحية 5 402 000 5 402 000

000 700 4وكالة التنقيب عن المياه 4 700 000 4 700 000

000 702مكتب تقويم البحوث المائية 702 000 702 000

000 402 15 جملة البرنامج الفرعي  5 402 000 5 402 000

35 402 000 5 402 000 5 402 000 جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
178

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

الغابات و تهيئة األراضي الفالحية
4 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
تهيئة و حماية األراضي الفالحية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 191 6مؤسسات التنمية الفالحية 6 191 000 6 191 000

000 391 3وكالة المعدات لتسوية األراضي الفالحية 3 391 000 3 391 000

000 800 2وكالة استغالل الغابات 2 800 000 2 800 000

000 191 26 جملة البرنامج الفرعي  6 191 000 6 191 000

46 191 000 6 191 000 6 191 000 جملة البرنامج 
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توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي
5 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
التعليم العالي الفالحي البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 549 7مؤسسات التعليم العالي 7 549 000 1 900 000 5 649 000

000 827المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 827 000 200 000 627 000

000 823المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس 823 000 245 000 578 000

500 739المدرسة العليا للفالحة بمقرن 739 500 223 000 516 500

000 952المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب 952 000 195 000 757 000

000 529معهد الغابات والمراعي بطبرقة 529 000 160 000 369 000

000 143 1المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم 1 143 000 272 000 871 000

500 316المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس 316 500 71 000 245 500

000 615المدرسة العليا للفالحة بماطر 615 000 245 000 370 000

000 733المدرسة العليا للفالحة بالكاف 733 000 179 000 554 000

000 397المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء المائية ببنزت 397 000 50 000 347 000

000 474المعهد العالي للدراسات التحضرية فى البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 474 000 60 000 414 000

000 549 17 جملة البرنامج الفرعي  7 549 000 1 900 000 5 649 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
180

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
البحث الفالحي البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 606 5مؤسسات البحث 5 606 000 1 524 000 4 082 000

000 672المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 672 000 141 000 531 000

500 827المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 827 500 368 000 459 500

000 585المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 585 000 75 000 510 000

500 498معهد الزيتونة 498 500 70 000 428 500

000 941معهد البحوث البيطرية بتونس 941 000 680 000 261 000

000 821مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي 821 000 7 000 814 000

500 346المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البيولوجية بشط مريم 346 500 40 000 306 500

500 276المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش 276 500 12 000 264 500

000 203المركز الجهوي للبحوث الزراعية بسيدي بوزيد 203 000 11 000 192 000

000 435المركز الجهوي للزراعات الكبرى بباجة 435 000 120 000 315 000

000 606 25 جملة البرنامج الفرعي  5 606 000 1 524 000 4 082 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
181

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
التكوين المهني الفالحي البرنامج الفرعي  4

جملة المقابيض

000 225 8مؤسسات التكوين 8 225 000 3 854 000 4 371 000

400 134مركز التكوين المهني للصيد البحرى بجرجيس 134 400 26 000 108 400

700 123مركز التكوين المهني للصيد البحرى بقابس 123 700 22 000 101 700

900 116مركز التكوين المهني للصيد البحرى بغار الملح 116 900 10 000 106 900

700 109مركز التكوين المهني للصيد البحرى بطبلبة 109 700 8 000 101 700

600 231مركز التكوين المهني للصيد البحرى بالمهدية 231 600 46 000 185 600

700 362المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص و العنب ببوشريك 362 700 100 000 262 700

800 339المعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تربية البقر بتيبار 339 800 130 000 209 800

200 345المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية بوالية نابل 345 200 70 000 275 200

900 152مركز التكوين المهني للصيد البحري بصـفـــاقس 152 900 20 000 132 900

200 311مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة بوالية جندوبة 311 200 88 000 223 200

000 421المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت 421 000 259 000 162 000

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في األشجار المثمرة بالمناطق القاحلة
ببوغرارة

199 200 199 200 114 000 85 200

200 233المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في الزراعات الكبرى ببوسالم 233 200 139 000 94 200

500 357المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة النخيل بدقاش بوالية توزر 357 500 307 000 50 500

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات البدرية بشط
مريم بوالية سوسة

230 200 230 200 50 000 180 200



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
182

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
التكوين المهني الفالحي البرنامج الفرعي  4

جملة المقابيض

500 193المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في اآللية الفالحية بجقار بوالية زغوان 193 500 86 000 107 500

المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في تهيئة المناطق السقوية ببروطة بوالية
القيروان

190 500 190 500 98 000 92 500

200 287مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت بوالية أريانة 287 200 180 000 107 200

500 389مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية الدواجن بسيدي ثابت بوالية أريانة 389 500 295 000 94 500

200 166مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع اآللية بالقنطرة بوالية سليانة 166 200 113 000 53 200

200 76مركز التكوين المهني الفالحي في قطاع الغابات بالرمال بوالية بنزرت 76 200 20 000 56 200

100 181مركز التكوين المهني الفالحي بالوسالتية بوالية القيروان 181 100 119 000 62 100

400 172مركز التكوين المهني الفالحي بسبيطلة بوالية القصرين 172 400 101 000 71 400

300 220مركز التكوين المهني الفالحي بحكيم الجنوبية بوالية جندوبة 220 300 97 000 123 300

200 145مركز التكوين المهني الفالحي بتيبار بوالية باجة 145 200 63 000 82 200

300 223مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بوزيد بوالية سيدي بوزيد 223 300 114 000 109 300

200 206مركز التكوين المهني الفالحي بالسواسي بوالية المهدية 206 200 136 000 70 200

200 216مركز التكوين المهني الفالحي بالعالية بوالية بنزرت 216 200 107 000 109 200

500 308مركز التكوين المهني الفالحي بسيدي بورويس بوالية سليانة 308 500 278 000 30 500

300 124مركز التكوين المهني الفالحي بتستور بوالية باجة 124 300 43 000 81 300

000 227مركز التكوين المهني الفالحي بزركين بوالية قابس 227 000 135 000 92 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
183

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
التكوين المهني الفالحي البرنامج الفرعي  4

جملة المقابيض

200 207مركز التكوين المهني الفالحي بتاكلسة بوالية نابل 207 200 118 000 89 200

500 151مركز التكوين المهني الفالحي بجمال بوالية المنستير 151 500 100 000 51 500

300 147مركز التكوين المهني الفالحي بقفصة بوالية قفصة 147 300 58 000 89 300

800 172مركز التكوين المهني الفالحي بالفجا بوالية مدنين 172 800 54 000 118 800

400 107مركز التكوين المهني الفالحي بالقرضاب بوالية تطاوين 107 400 33 000 74 400

200 71مركز التكوين المهني الفالحي ببن عروس 71 200 15 000 56 200

200 108مركز التكوين المهني الفالحي بالكاف 108 200 29 000 79 200

300 120مركز التكوين المهني الفالحي بقبلي 120 300 38 000 82 300

300 142مركز التكوين المهني الفالحي بمنوبة 142 300 35 000 107 300

000 225 48 جملة البرنامج الفرعي  8 225 000 3 854 000 4 371 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
184

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
اإلرشاد الفالحي البرنامج الفرعي  5

جملة المقابيض

000 386مؤسسات التكوين 386 000 16 000 370 000

000 386وكالة االرشاد و التكوين الفالحي 386 000 16 000 370 000

000 5386 جملة البرنامج الفرعي  386 000 16 000 370 000

521 766 000 21 766 000 7 294 000 000 472 14جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
185

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

القيادة و المساندة
9 البرنـامج



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
186

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
اإلشراف و المساندة و المتابعة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 79مؤسسات النهوض بالقطاعات 79 000 2 000 77 000

000 79للفالحة الوطني المرصد 79 000 2 000 77 000

000 755 37مؤسسات التنمية الفالحية 37 755 000 20 895 000 16 860 000

000 238المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتونس 238 000 11 000 227 000

000 078 3المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بأريانة 3 078 000 1 040 000 2 038 000

000 911المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنعروس 911 000 545 000 366 000

000 592 4المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بنـابـل 4 592 000 4 040 000 552 000

000 639المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بزغـوان 639 000 80 000 559 000

000 448 2المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببنـزرت 2 448 000 1 900 000 548 000

000 200 4المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجنـدوبـة 4 200 000 3 855 000 345 000

000 161 3المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ببـاجــة 3 161 000 2 632 000 529 000

000 079 1المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالـكـاف 1 079 000 235 000 844 000

000 332 1المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسلـيـــانـة 1 332 000 995 000 337 000

000 437 1المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقيـروان 1 437 000 748 000 689 000

000 895المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقصـريـن 895 000 150 000 745 000

000 976المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسيدي بوزيد 976 000 134 000 842 000

000 265 1المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بســوســـة 1 265 000 900 000 365 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
187

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
اإلشراف و المساندة و المتابعة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 940المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمنستيـر 940 000 728 000 212 000

000 618المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمهـديـة 618 000 70 000 548 000

000 911المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بصـفـاقس 911 000 89 000 822 000

000 099 1المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقفـصـة 1 099 000 212 000 887 000

000 474المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتـــوزر 474 000 216 000 258 000

000 641المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـبـلــــــي 641 000 134 000 507 000

000 733المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقـابس 733 000 200 000 533 000

000 645المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمــــدنــين 645 000 75 000 570 000

000 658المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتــطـاويـن 658 000 200 000 458 000

000 785 4المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمنوبة 4 785 000 1 706 000 3 079 000

000 834 137 جملة البرنامج الفرعي  37 834 000 20 897 000 16 937 000

937 834 000 37 834 000 20 897 000 000 937 16جملة البرنامج 

000 914 00071 914 00071 949 00039 965 31الجملة  العامة



188 نظـام أمـد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب 
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة السلك و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة التنقيب عن المياه

289000السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1متصرف مستشار 

189000ملحق إدارة 

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1مهندس عام 

13سلك العملة

310عامل صنف  

63عامل صنف  

1689000جملة المؤسسة : 

وكالة المعدات لتسوية األراضي الفالحية

135000السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

135000متصرف رئيس 

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1مهندس رئيس 

5سلك العملة

33عامل صنف  

92عامل صنف  

735000جملة المؤسسة : 

23124000  الجملة العامة : 



189نظـام أمـد

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب 

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

وكالة المعدات لتسوية األراضي
الفالحية

السلك اإلداري المشترك لإلدارات
العمومية

28,0كاتب تصرفمستكتب إدارة

السلك المشترك لمهندسي اإلدارات
العمومية

18,0مهندس رئيسمهندس أول

السلك اإلداري المشترك لإلداراتسلك العملة
العمومية

38,04000مستكتب إدارة9عامل صنف 

السلك التقني المشترك لإلداراتسلك العملة
العمومية

38,0عون تقني9عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  94000

----   الجملة العامة :  94000



190 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

وكالة التنقيب عن المياه

13السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1متصرف مستشار 

10ملحق إدارة 

2كاتب تصرف 

13السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

2مهندس رئيس 

2مهندس عام 

1مهندس إعالمية 

3مهندس أول 

2مهندس أشغال 

3تقني 

170سلك العملة

1تقني أول 

54عامل صنف  

613عامل صنف  

725عامل صنف  

828عامل صنف  

936عامل صنف  

1063عامل صنف  

1سلك مستشاري المصالح العمومية



191 نظـام أمـد

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

1مستشار المصالح العمومية 

1سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

1متصرف في الوثائق و األرشيف 

198جملة المؤسسة : 

وكالة المعدات لتسوية األراضي الفالحية

7السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1متصرف 

1متصرف رئيس 

2مستكتب إدارة 

3كاتب تصرف 

4السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1مهندس رئيس 

1مهندس عام 

2مهندس أول 

113سلك العملة

324عامل صنف  

635عامل صنف  

954عامل صنف  

1سلك مستشاري المصالح العمومية

1مستشار المصالح العمومية 

4السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1عون تقني 

3تقني 

129جملة المؤسسة : 

وكالة استغالل الغابات



192 نظـام أمـد

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

1سلك العملة

11عامل صنف  

1جملة المؤسسة : 

مكتب تقويم البحوث المائية

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1كاتب تصرف 

3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

2مهندس أول 

1مهندس أشغال 

4سلك العملة

31عامل صنف  

81عامل صنف  

102عامل صنف  

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1مساعد تقني 

9جملة المؤسسة : 

337  الجملة العامة : 



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

193

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

84870001387000250000750009949000250000مؤسسات البحث

2965100034760003463000426000070000405000331840008141000مؤسسات التنمية الفالحية

000 391 0008 133 00043 000405 000145 510 0004 850 0004 476 0003 138 38الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

194

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

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

84870001387000250000750009949000250000مؤسسات البحث

20800057000265000 القطب التكنولوجي بالجنوب

82790001330000250000750009684000250000 معهد المناطق القاحلة

2965100034760003463000426000070000405000331840008141000مؤسسات التنمية الفالحية

296300046500063500029630001100000 الوكالة  العقارية  للفالحة

740200054600070000794800070000 ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

5550005300009200005550001450000 الشركة الوطنية  لحماية  النباتات

1103700014540006000007000012561000600000 ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

2053000560000123000037000020530002160000 المؤسسة  الوطنية  لتحسين  وتجويد  الخيل

564100014630003500007104000350000 وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

1921000455000350002411000 المعهد الوطني للزراعات الكبرى

000 391 0008 133 00043 000405 000145 510 0004 850 0004 476 0003 138 38الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

195

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية

1

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلنتاج الفالحيالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

115920002451000145400019750007000035000131160004461000 مؤسسات التنمية الفالحية

5550005300009200005550001450000 الشركة الوطنية  لحماية  النباتات

1103700014540006000007000012561000600000 ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

1921000455000350002411000 المعهد الوطني للزراعات الكبرى

4 461 000 13 116 000 35 000 70 000 1 975 000 1 454 000 2 451 000 11 592 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

196

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الصحة الحيوانية و المراقبة البيطريةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

2053000560000123000037000020530002160000 مؤسسات التنمية الفالحية

2053000560000123000037000020530002160000 المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل

2 160 000 2 053 000 370 000 1 230 000 560 000 2 053 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

6 621 000 15 169 000 405 000 70 000 3 205 000 1 454 000 3 011 000 13 645 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
الغابات و تهيئة األراضي الفالحية

4

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الغابات و المراعيالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

740200054600070000794800070000 مؤسسات التنمية الفالحية

740200054600070000794800070000 ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

70 000 7 948 000 70 000 546 000 7 402 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

70 000 7 948 000 70 000 546 000 7 402 000 جملة البرنامج 4



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

198

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي

5

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

البحث الفالحيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

84870001387000250000750009949000250000 مؤسسات البحث

20800057000265000 القطب التكنولوجي بالجنوب

82790001330000250000750009684000250000 معهد المناطق القاحلة

250 000 9 949 000 75 000 250 000 1 387 000 8 487 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

250 000 9 949 000 75 000 250 000 1 387 000 8 487 000 جملة البرنامج 5



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
القيادة و المساندة

9

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

86040004650001463000985000100670001450000 مؤسسات التنمية الفالحية

296300046500063500029630001100000 الوكالة  العقارية  للفالحة

564100014630003500007104000350000 وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

1 450 000 10 067 000 985 000 1 463 000 465 000 8 604 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

200

13 الباب:
اإلدارات الفنية: الفالحة 

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الدراسات و األنظمة المعلوماتيةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

مؤسسات البحث

المركز الوطني للدراسات الفالحية بتونس
2 جملة البرنامج الفرعي 

1 450 000 10 067 000 985 000 1 463 000 465 000 8 604 000 جملة البرنامج 9
000 391 8الجملة  العامة 43 133 000 405 000 145 000 4 510 000 4 850 000 3 476 000 38 138 000



نظـام أمـد
201

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحية للمنتجات الفالحية و الغذائية
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

اإلنتاج الفالحي البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 577 17مؤسسات التنمية الفالحية 17 577 000 4 461 000 13 116 000

000 005 2الشركة الوطنية  لحماية  النباتات 2 005 000 1 450 000 555 000

000 161 13ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى 13 161 000 600 000 12 561 000

000 411 2المعهد الوطني للزراعات الكبرى 2 411 000 2 411 000

000 577 117 جملة البرنامج الفرعي  17 577 000 4 461 000 13 116 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

الصحة الحيوانية و المراقبة البيطرية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 213 4مؤسسات التنمية الفالحية 4 213 000 2 160 000 2 053 000

000 213 4المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل 4 213 000 2 160 000 2 053 000

000 213 24 جملة البرنامج الفرعي  4 213 000 2 160 000 2 053 000

121 790 000 21 790 000 6 621 000 000 169 15جملة البرنامج 



نظـام أمـد
202

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الغابات و تهيئة األراضي الفالحية
4 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

الغابات و المراعي البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 018 8مؤسسات التنمية الفالحية 8 018 000 70 000 7 948 000

000 018 8ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي 8 018 000 70 000 7 948 000

000 018 18 جملة البرنامج الفرعي  8 018 000 70 000 7 948 000

48 018 000 8 018 000 70 000 000 948 7جملة البرنامج 



نظـام أمـد
203

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

التعليم العالي و البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي
5 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

البحث الفالحي البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 199 10مؤسسات البحث 10 199 000 250 000 9 949 000

000 265القطب التكنولوجي بالجنوب 265 000 265 000

000 934 9معهد المناطق القاحلة 9 934 000 250 000 9 684 000

000 199 210 جملة البرنامج الفرعي  10 199 000 250 000 9 949 000

510 199 000 10 199 000 250 000 000 949 9جملة البرنامج 



نظـام أمـد
204

توزيع نفقات التصرف لسنة
اإلدارات الفنية: الفالحة 

13 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

القيادة و المساندة
9 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

اإلشراف و المساندة و المتابعة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 517 11مؤسسات التنمية الفالحية 11 517 000 1 450 000 10 067 000

000 063 4الوكالة العقارية للفالحة 4 063 000 1 100 000 2 963 000

000 454 7وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 7 454 000 350 000 7 104 000

000 517 111 جملة البرنامج الفرعي  11 517 000 1 450 000 10 067 000

911 517 000 11 517 000 1 450 000 000 067 10جملة البرنامج 

000 524 00051 524 00051 391 0008 133 43الجملة  العامة



205 نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

معهد المناطق القاحلة

2اإلطارات

1متصرف 

1تقني أول 

10000أعوان المساندة أو التسيير  1

10000تقني  1

1أعوان التنفيذ 

1عامل ذو كفاءة 

410000جملة المؤسسة : 

الوكالة العقارية للفالحة

61000اإلطارات 5

1متصرف رئيس 

1متصرف مستشار 

61000مهندس رئيس  1

1تقني أول 

1مهندس أشغال 

1أعوان التنفيذ 

1عامل 

661000جملة المؤسسة : 

ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

257000اإلطارات 7

257000متصرف رئيس  1



206 نظـام أمـد

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1متصرف مستشار 

1مهندس رئيس 

1مهندس أول 

3تقني أول 

5أعوان المساندة أو التسيير 

3ملحق إدارة 

1تقني 

1مهندس مساعد 

18أعوان التنفيذ 

18عامل 

30257000جملة المؤسسة : 

الشركة الوطنية  لحماية  النباتات

10000اإلطارات 1

10000تقني أول  1

1أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

1أعوان التنفيذ 

1أمين مخزن 

310000جملة المؤسسة : 

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

13اإلطارات

1مهندس عام 

2مهندس رئيس 

2مهندس أول 

3تقني رئيس 

3تقني أول 



207 نظـام أمـد

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

2مهندس أشغال 

8أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

3تقني 

3كاتب تصرف 

1مستكتب إدارة 

12أعوان التنفيذ 

12عامل 

33جملة المؤسسة : 

المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل

1أعوان المساندة أو التسيير 

1مساعد تقني 

10أعوان التنفيذ 

81عامل صنف  

91عامل صنف  

108عامل صنف  

11جملة المؤسسة : 

وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

1اإلطارات

1متصرف عام 

36000أعوان المساندة أو التسيير  1

36000ملحق إدارة  1

1أعوان التنفيذ 

1سائق ميكانيكي 

336000جملة المؤسسة : 

90374000  الجملة العامة : 



208نظـام أمـد

توزيع الترقيات حسب األصناف و الرتب 
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

معهد المناطق القاحلة

اإلطارات

16,0 مهندس عاممهندس رئيس

26,0 مهندس رئيسمهندس أول

26,0 أستاذ التعليم العاليأستاذ محاضر

26,0 أستاذ محاضرأستاذ مساعد

26,0 أستاذ مساعدمساعد

26,0 متصرف مستشارمتصرف

26,0 تقني رئيستقني أول

26,0 مكلف بالبحث الفالحيملحق البحث الفالحي

46,0 مدير البحث الفالحيأستاذ البحث الفالحي

16,0 أستاذ البحث الفالحيمكلف بالبحث الفالحي

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

16,068000 متصرفملحق إدارة

66,0 تقني أولتقني

16,0 محللواضع برامج أو مبرمج

أعوان المساندة أو التسيير 



209نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

أعوان المساندة أو التسيير 

46,0 ملحق إدارةكاتب تصرف

16,0 تقنيمساعد تقني

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

16,0 مساعد تقنيعون تقني

66,0 تقني8عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  4068000

الوكالة العقارية للفالحة

اإلطارات

56,022000 مهندس رئيسمهندس أول

36,0 متصرف مستشارمتصرف

16,0 تقني رئيستقني أول

16,0 محلل مركزيمحلل أول

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

36,0 تقني أولتقني

أعوان المساندة أو التسيير 

26,0 ملحق إدارةكاتب تصرف

36,0 تقنيمساعد تقني

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

36,0 كاتب تصرفمستكتب إدارة



210نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

أعوان التنفيذ 

166,0 5عامل صنف 4عامل صنف 

86,0 6عامل صنف 5عامل صنف 

36,0 7عامل صنف 6عامل صنف 

26,0 8عامل صنف 7عامل صنف 

26,0 9عامل صنف 8عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  5222000

ديوان تنمية الغابات والمراعي
بالشمال الغربي

اإلطارات

26,0 متصرف رئيسمتصرف مستشار

26,0 مهندس عاممهندس رئيس

76,025000 مهندس رئيسمهندس أول

46,0 متصرف مستشارمتصرف

56,0 تقني رئيستقني أول

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

36,0 متصرفملحق إدارة

66,0 تقني أولتقني

16,0 محللواضع برامج أو مبرمج

أعوان المساندة أو التسيير 



211نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

أعوان المساندة أو التسيير 

106,0 ملحق إدارةكاتب تصرف

36,0 تقنيمساعد تقني

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

46,0 مساعد تقنيعون تقني

46,0 كاتب تصرف8عامل صنف 

56,0 مساعد تقني8عامل صنف 

36,0 ملحق إدارة10عامل صنف 

36,0 تقني10عامل صنف 

أعوان التنفيذ 

206,0 مستكتب إدارة6عامل صنف 

206,0 عون تقني6عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  10225000

الشركة الوطنية  لحماية  النباتات

اإلطارات

16,02000 متصرف مستشارمتصرف

16,0 مهندس أولمهندس أشغال

أعوان المساندة أو التسيير 

16,0 ملحق إدارة أولملحق إدارة

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 



212نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

16,0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

أعوان التنفيذ 

16,0 2 و 1أمين مخزن درجة أمين مخزن

16,0 عامل ذو مهارة أو كفاءة عاليةعامل مختص

---- جملة المؤسسة :  62000

ديوان تربية الماشية وتوفير
المرعى

اإلطارات

26,022000 متصرف رئيسمتصرف مستشار

16,0 مهندس عاممهندس رئيس

56,0 مهندس رئيسمهندس أول

16,0 محلل عاممحلل رئيس

36,0 متصرف مستشارمتصرف

56,0 تقني رئيستقني أول

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

56,0 متصرفملحق إدارة

46,0 تقني أولتقني

16,0 محللواضع برامج أو مبرمج

أعوان المساندة أو التسيير 



213نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

أعوان المساندة أو التسيير 

46,0 ملحق إدارةكاتب تصرف

26,0 تقنيمساعد تقني

16,0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

16,0 مساعد تقنيعون تقني

16,0 كاتب تصرف8عامل صنف 

16,0 مساعد تقني8عامل صنف 

أعوان التنفيذ 

56,0 9عامل صنف 8عامل صنف 

46,0 10عامل صنف 9عامل صنف 

26,0 5عامل صنف 4عامل صنف 

16,0 6عامل صنف 5عامل صنف 

26,0 7عامل صنف 6عامل صنف 

106,0 8عامل صنف 7عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  6122000

المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد
الخيل

اإلطارات

16,015000 مهندس رئيسمهندس أول



214نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

اإلطارات

16,0 طبيب بيطري متفقد جهويطبيب بيطري

16,0 متصرف مستشارمتصرف

16,0 طبيب بيطري متفقد مركزيطبيب بيطري متفقد جهوي

أعوان المساندة أو التسيير 

16,0 ملحق إدارةكاتب تصرف

26,0 تقنيمساعد تقني

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

26,0 مساعد تقني9عامل صنف 

أعوان التنفيذ 

16,0 5عامل صنف 4عامل صنف 

46,0 6عامل صنف 5عامل صنف 

26,0 عون تقني6عامل صنف 

86,0 7عامل صنف 6عامل صنف 

56,0 9عامل صنف 8عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  2915000

وكالة النهوض باإلستثمارات
الفالحية

اإلطارات

16,0 متصرف رئيسمتصرف مستشار



215نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

اإلطارات

26,0 مهندس عاممهندس عام

46,0 مهندس عاممهندس رئيس

66,0 مهندس رئيسمهندس أول

16,0 محلل رئيسمحلل مركزي

56,0 متصرف مستشارمتصرف

16,0 مهندس أولمهندس أشغال

26,0 13متصرف أول صنف 12متصرف أول صنف 

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

16,022000 متصرفملحق إدارة أول

أعوان التنفيذ 

16,0 4حارس صنف 3حارس صنف 

16,0 5عون مكتب صنف 4عون مكتب صنف 

16,0 4سائق صنف 3سائق صنف 

---- جملة المؤسسة :  2622000

المعهد الوطني للزراعات الكبرى

اإلطارات

16,03000 مهندس رئيسمهندس أول

---- جملة المؤسسة :  13000

----   الجملة العامة :  317179000



216 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الكلفةالعدد   المدة

باألشهر
الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

القطب التكنولوجي بالجنوب

113000اإلطارات

16,013000ملحق البحث الفالحي 

 ---- 113000جملة المؤسسة : 

معهد المناطق القاحلة

224000اإلطارات

16,024000متصرف 

16,0ملحق البحث الفالحي 

1أعوان التنفيذ 

16,0عامل 

 ---- 324000جملة المؤسسة : 

الوكالة العقارية للفالحة

123000اإلطارات

16,023000متصرف 

2أعوان المساندة أو التسيير 

16,0تقني 

16,0مساعد تقني 

 ---- 323000جملة المؤسسة : 

ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

363000اإلطارات



217 نظـام أمـد

 بحساب الدينار
الكلفةالعدد   المدة

باألشهر
الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

26,063000مهندس أول 

16,0متصرف 

3أعوان المساندة أو التسيير 

36,0تقني 

4أعوان التنفيذ 

46,0عامل 

 ---- 1063000جملة المؤسسة : 

الشركة الوطنية  لحماية  النباتات

113000أعوان المساندة أو التسيير 

16,013000ميكانيكي طائرة 

 ---- 113000جملة المؤسسة : 

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

432000أعوان المساندة أو التسيير 

16,032000ملحق إدارة 

16,0متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف 

26,0تقني 

2أعوان التنفيذ 

526,0عامل صنف  

 ---- 632000جملة المؤسسة : 

المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل

114000أعوان المساندة أو التسيير 

16,014000تقني 

2أعوان التنفيذ 



218 نظـام أمـد

 بحساب الدينار
الكلفةالعدد   المدة

باألشهر
الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

26,0عامل 

 ---- 314000جملة المؤسسة : 

وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

221000اإلطارات

16,021000مهندس أول 

16,0متصرف 

1أعوان التنفيذ 

16,0عامل 

 ---- 321000جملة المؤسسة : 

000 203---- 30  الجملة العامة : 



219 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

القطب التكنولوجي بالجنوب

5اإلطارات

2مهندس أول 

2متصرف 

1أستاذ تعليم عالي فالحي 

3أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

2تقني 

8أعوان التنفيذ 

8عامل 

16جملة المؤسسة : 

معهد المناطق القاحلة

179اإلطارات

3متصرف رئيس 

10متصرف مستشار 

1مهندس عام 

7مهندس رئيس 

15مهندس أول 

12تقني رئيس 

1محلل رئيس 

1رئيس مخبر رئيس 



220 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1طبيب بيطري أول 

22متصرف 

23تقني أول 

1محلل 

8رئيس أشغال مخبر 

22مساعد تعليم عالي فالحي 

21أستاذ مساعد تعليم عالي فالحي 

16أستاذ تعليم عالي فالحي 

14أستاذ محاضر للتعليم العالي الفالحي 

1متفقد رئيس 

95أعوان المساندة أو التسيير 

26ملحق إدارة 

40تقني 

7كاتب تصرف 

22مساعد تقني 

195أعوان التنفيذ 

5عون تقني 

5148عامل صنف  

842عامل صنف  

469جملة المؤسسة : 

الوكالة العقارية للفالحة

77اإلطارات

1متصرف رئيس 

9متصرف مستشار 

9مهندس رئيس 



221 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

18مهندس أول 

2تقني رئيس 

29متصرف 

7تقني أول 

1محلل أول 

1مهندس أشغال 

98أعوان المساندة أو التسيير 

6ملحق إدارة 

35تقني 

12كاتب تصرف 

30مساعد تقني 

15مستكتب إدارة 

56أعوان التنفيذ 

4عون تقني 

34عامل صنف  

544عامل صنف  

84عامل صنف  

231جملة المؤسسة : 

ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

133اإلطارات

1متصرف عام 

4متصرف رئيس 

10متصرف مستشار 

6مهندس عام 

14مهندس رئيس 



222 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

23مهندس أول 

16تقني رئيس 

2محلل رئيس 

1محلل مركزي 

20متصرف 

2متصرف في الوثائق و األرشيف 

28تقني أول 

1محلل 

4مهندس أشغال 

1طبيب بيطري متفقد مركزي 

103أعوان المساندة أو التسيير 

20ملحق إدارة 

26تقني 

4مهندس مساعد 

3واضع برامج أو مبرمج 

27كاتب تصرف 

23مساعد تقني 

250أعوان التنفيذ 

8مستكتب إدارة 

15عون تقني 

312عامل صنف  

651عامل صنف  

9164عامل صنف  

486جملة المؤسسة : 

الشركة الوطنية  لحماية  النباتات



223 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

13اإلطارات

4متصرف 

1مهندس 

2تقني أول 

6سائق طائرة 

16أعوان المساندة أو التسيير 

4ملحق إدارة 

3تقني سامي 

9ميكانيكي طائرة 

24أعوان التنفيذ 

2مستكتب إدارة 

1موزع أو مشغل هاتف 

2عون مكتب 

1أمين مخزن 

6سائق 

12عامل 

53جملة المؤسسة : 

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

237اإلطارات

5متصرف عام 

1متصرف رئيس 

11متصرف مستشار 

10مهندس عام 

11مهندس رئيس 

92مهندس أول 



224 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

30تقني رئيس 

3محلل رئيس 

29متصرف 

33تقني أول 

3محلل 

7مهندس أشغال 

1طبيب بيطري متفقد عام 

1متصرف رئيس في الوثائق و األرشيف 

156أعوان المساندة أو التسيير 

38ملحق إدارة 

58تقني 

3مهندس مساعد 

4واضع برامج أو مبرمج 

31كاتب تصرف 

9مساعد تقني 

1تقني مخبر إعالمية 

12مستكتب إدارة 

243أعوان التنفيذ 

1راقن 

160عامل صنف  

240عامل صنف  

328عامل صنف  

419عامل صنف  

58عامل صنف  

68عامل صنف  



225 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

713عامل صنف  

827عامل صنف  

920عامل صنف  

1019عامل صنف  

636جملة المؤسسة : 

المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل

21اإلطارات

1متصرف عام 

1متصرف رئيس 

1متصرف مستشار 

1مهندس رئيس 

2مهندس أول 

1محلل رئيس 

4طبيب بيطري 

4متصرف 

1تقني أول 

1طبيب بيطري متفقد عام 

2طبيب بيطري متفقد مركزي 

2طبيب بيطري متفقد جهوي 

18أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

12تقني 

2كاتب تصرف 

2مساعد تقني 

161أعوان التنفيذ 



226 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

4عون تقني 

157عامل 

200جملة المؤسسة : 

وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

165اإلطارات

6متصرف عام 

9متصرف رئيس 

8متصرف مستشار 

17مهندس عام 

38مهندس رئيس 

46مهندس أول 

2محلل مركزي 

21متصرف 

1تقني أول 

2محلل 

15مهندس أشغال 

62أعوان المساندة أو التسيير 

26ملحق إدارة 

9كاتب تصرف 

9كاتب راقن 

4فني سامي 

1عون فني مختص 

1عون توثيق 

2مهندس مساعد 

2مستكتب إدارة 



227 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

8ملحق إدارة أول 

26أعوان التنفيذ 

1موزع البريد اإلداري 

1عون مكتب 

4عون إستقبال 

1حارس 

1عون خدمات 

4سائق 

3عامل 

7سائق ميكانيكي 

4منظفة 

253جملة المؤسسة : 

المعهد الوطني للزراعات الكبرى

38اإلطارات

28مهندس أول 

7متصرف 

1مهندس 

2تقني أول 

14أعوان المساندة أو التسيير 

14تقني سامي 

90أعوان التنفيذ 

90عامل 

142جملة المؤسسة : 

486 2  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات التنمية لسنة

 الباب:13

( بحساب الدينار )

اإلستثمارات المباشرة

دينارا إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2014

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

228نظـام أمـد

وزارة الفالحة

الفالحة و الموارد المائية_1

608 923 000

679 713 000535 438 000

190 070 000186 470 000

201 745 000103 685 000

287 898 000245 283 000



نفقات التنمية لسنة

البــنود

13  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

134 559

316 804

157 560

228 32793 25485 91023 985

32 510

157 560

11 400 28 910

157 560

13 500

التعهد

164 006218 229

314 237117 239

43 91042 410

157 560157 560

451 363287 898245 283190 34590 185478 243335 468

157 560190 070186 47011 40013 500201 470199 970

608 923477 968431 753201 745103 685679 713535 438

 II جملة فرعية

2014

229

_
وزارة الفالحة

59 571152 029104 43566 200

الفالحة و الموارد المائية 1



نفقات التنمية لسنة

البــنود

اإلدارات الفنية: الفالحة 
13  الباب:

 جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

الجملـــة 

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

42 179

79 904

25 82150 50230 93531 500

47 03715 03532 3005 700

التعهد

56 75682 002

79 33720 735

122 08372 85865 53763 23537 200136 093102 737

2014

230

_ 1
وزارة الفالحة

اإلستثمارات المباشرة



نفقات التنمية لسنة

بيان البرامج و المشاريع

المندوبيات الجهوية: الفالحة 
13  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  مشاريع بصدد اإلنجاز

مشاريع مشتركة

مشاريع خصوصية

 II -   مشاريع جديدة

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

التعهد

329 280215 040179 746127 11052 985

107 250

 II جملة فرعية

231

_ 2
وزارة الفالحة

مشاريع مشتركة

مشاريع خصوصية

92 380

204 080

32 820

92 380

236 900

33 750

33 750

155 131

26 159

181 290

67 704

28 827

101 527

72 700

10 515

78 219

11 150

48 94916 101

73 50023 550

73 500

53 610

34 700

18 285

4 6612 184

107 250

204 080

30 820

234 900

342 150

83 850

52 377

136 227

83 805

12 699

96 504

232 731

2014



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

اإلدارات الفنية: الفالحة 

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

232

_131 الباب:

بناءات إدارية 06603260

تجهيزات إدارية 06604190

البرامج اإلعالمية 06605250

التكوين 066061 4341 4342 420

الغابات 066751 1007505 0002 000

المحافظة على المياه و أديم األرض 066764 20014 2005 6002 10014 2006 000

السدود و الهياكل المائية 066774 0401 3508 83021 9703 01516 950

الموارد المائية الجوفية 06678701062070600

المناطق السقوية 066798 2008 5008 2304 0408 5905 590

بحوث و دراسات فالحية 06680503 295300

الماء الصالح للشراب 06681350240

اإلرشاد و التأطير الفالحي 066821401401 440

الصيد البحري 06683456012 910

المشاريع الفالحية المندمجة 0668417176060

18 05924 12025 82150 50230 93531 500 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنية: الفالحة 

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

233نظـام أمـد

_131 الباب:

د1000بحساب 
اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة و الغذائیة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلنتاج الفالحي 1البرنامج الفرعي

اإلرشاد و التأطير الفالحي 06682

10النباتــــــي    باإلنتــاج    النهوض    00 0029

140140150الحيوانية األعالف لتحليل مخبر بناء   00 0043

100تجهيزمخبر  لتحليل األعالف الحيوانية 00 0061

30الفالحة البيولوجية 00 0064
140140290 06682جملــة الفصـل
140140290 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الصحة الحیوانیة و المراقبة البیطریة 2البرنامج الفرعي

اإلرشاد و التأطير الفالحي 06682

250الحيوانـــي باإلنتــــاج النهوض    00 0030

50المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية 00 0060
300 06682جملــة الفصـل
300 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

حمایة و مراقبة المنتجات الفالحیة 3البرنامج الفرعي

اإلرشاد و التأطير الفالحي 06682

750حماية األشجار و النباتات 00 0052

100حماية و جودة المنتوجات الفالحية 00 0054
850 06682جملــة الفصـل
850 3جملــة البرنامج الفرعي

1401401 440 1جملــة البرنامج
الصید البحرى و تربیة األحیاء المائیة2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الصید البحري 1البرنامج الفرعي



د1000بحساب 

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

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

234 نظـام أمـد

الصيد البحري 1 البرنامج الفرعي

الصيد البحري 06683

150البحري للصيد وإجتماعية وإقتصادية تقنية دراسات   00 0001

مشروع متابعة و مراقبة نشاط الصيد البحري عبر األقمار
الصناعية

200 00 0018

000 1حماية سواحل خليج قابس من الصيد العشوائي 00 0028

500 3حماية ميناء قابس 81 0033

000 2توسيع ميناء الكتف 82 0034

500 2توسيع ميناء جرجيس 82 0036

456060متابعة نشاط صيد التن 00 0037

000 3توسيع ميناء الشابة 53 0038

500حماية ميناء الهوارية 21 0039
456012 910 06683جملــة الفصـل
456012 910 1جملــة البرنامج الفرعي
456012 910 2جملــة البرنامج

المیاه3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الموارد المائیة 1البرنامج الفرعي

الموارد المائية الجوفية 06678

50300المائية الموارد دراسة   00 0002

70102070100والمراقبة القيس شبكة   00 0004

300واستغاللها الجوفية المياه طبقات عن البحث   00 0005

المائية للمائدة اإلصطناعية التغذية برنامج    50200 00 0008

200تحديد ملكية األودية و السباخ 00 0012
701062070600 06678جملــة الفصـل
701062070600 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

السدود و األشغال المائیة الكبرى 2البرنامج الفرعي

السدود و الهياكل المائية 06677

200400 1عامة مائية  دراسات 00 0001

الهياكل المائية و السدود وصيانة لمراقبة تجهيزات و تهيئات      300200 00 0002

200200التلية السدود   00 0004

800سالم سيدي سد   31 0007

200200الزرقة سد   31 0032

500 0001 2المولى سد   32 0041

500 5001 5001 1الكبير سد   32 0042

سيدي سد إلى   المولى و الكبير و الزرقة سدود مياه تحويل  
البراق

1 5206001 200 00 0043



د1000بحساب 

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

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

235 نظـام أمـد

السدود و األشغال المائية الكبرى 2 البرنامج الفرعي

06677

50600سد الحركة 23 0046

200 6006002 6005001سد المالح 23 0047

5030800140500سد التين 23 0048

500 506001سد دويمس 23 0049

120100سد قمقوم 23 0050

400600تحويل مياه سد الحركة 00 0052

200 1001تحويل مياه سد المالح 23 0053

000 0002 1تحويل مياه سد التين 00 0054

200 1001تحويل مياه سد قمقوم 00 0056

700دراسة تفصيلية سدود الخطة العشرية الثانية 00 0057

200500تحويل مياه سد دوميس 23 0058

000 0006 0001 1003سد سرات 33 0060

000 2753 7707005509001سد الكبير 71 0061

100500850تثليث قناة سجنان جومين مجردة 00 0062

200 1تدعيم محطة الضخ ببجاوة 00 0069

000 2502506502ربط سد سيدي سعد وسد الهوارب 41 0070
4 0401 3508 83021 9703 01516 950 06677جملــة الفصـل
4 0401 3508 83021 9703 01516 950 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الھندسة الریفیة و استغالل المیاه 3البرنامج الفرعي

المناطق السقوية 06679

10الريفية للهندسة دراسات    00 0009
500 1العميـــقة  اآلبار  تعويـــض    00 0010

20204040مشروع تحسين التصرف في مياه واحات الجنوب 00 0021

500 5005 5008 2002 5008 2008 8المسالك الفالحية بالمناطق السقوية 00 0022

10105050نجاز وإستغالل المناطق السقوية‘تدعيم القدرات في مجال متابعة  00 0028
8 2008 5008 2304 0408 5905 590 06679جملــة الفصـل

الماء الصالح للشراب 06681

مشروع اإلدارة الرشيدة للماء الصالح للشراب بالوسط الريفي
(منظمة األمم المتحدة)

300200 00 0007

اإلحاطة الفنية لإلطارات العاملة في قطاع الماء الصالح للشرب
بالوسط الريفي

5040 00 0008

350240 06681جملــة الفصـل
8 2008 5008 5804 2808 5905 590 3جملــة البرنامج الفرعي

12 2409 92017 42026 87011 67523 140 3جملــة البرنامج
الغابات و تھیئة األراضي الفالحیة4البرنامج



د1000بحساب 

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

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

236 نظـام أمـد

الغابات و المراعي 1 البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الغابات و المراعي 1البرنامج الفرعي

الغابات 06675

50مراجعة أمثلة التهيئة الغابية 00 0015

000 0002 6005005التهيئة المندمجة للغابات المرحلة الثانية 00 0016

500200التسجيل العقاري لألراضي الغابية الدولية 00 0019
1 1007505 0002 000 06675جملــة الفصـل
1 1007505 0002 000 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

تھیئة و حمایة األراضي الفالحیة 2البرنامج الفرعي

المحافظة على المياه و أديم األرض 06676

التربة و المياه على بالمحافظة متعلقة دراسات    100 00 0001

000 2006 00014 6002 2005 20014 4حماية مصباة األودية 00 0005
4 20014 2005 6002 10014 2006 000 06676جملــة الفصـل
4 20014 2005 6002 10014 2006 000 2جملــة البرنامج الفرعي
4 20014 2006 7002 85019 2008 000 4جملــة البرنامج

التعلیم العالي و البحث و التكوین و اإلرشاد الفالحي5البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التعلیم العالي الفالحي 1البرنامج الفرعي

التكوين 06606

100البيطري للطب الوطنية المدرسة     12 0001

220الفالحية للعلوم الوطني المعهد     11 0002

60بمقرن للفالحة العليا المدرسة     22 0003

270بمجازالباب الريفي التجهيز لمهندسي العليا المدرسة     31 0004

100بطبرقة الغابية والمراعي الغابات معهد     32 0005

100المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم     51 0006

150بتونس الغذائية للصناعات العليا المدرسة     11 0007

110بماطر للفالحة العليا المدرسة     23 0008

110بالكاف للفالحة العليا المدرسة     33 0009

140معهد الدراسات التحضيرية بسكرة 00 0022

50المعهد األعلى للصيد البحري وتربية األسماك المائية 00 0023
1 410 06606جملــة الفصـل
1 410 1جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب 

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

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

237 نظـام أمـد

البحث الفالحي 2 البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البحث الفالحي 2البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

تجديد شبكة الماء الصالح للشراب بمقر مؤسسة البحث والتعليم
العالي الفالحي

20 00 0013

20 06603جملــة الفصـل
بحوث و دراسات فالحية 06680

50بتونس الفالحية للبحوث الوطني المعهد   11 0001

35و المياه و الغابات الريفية الهندسة في للبحوث الوطني المعهد   11 0003

90الزيتونة معهد   61 0005

البحوث بمشروع الخاصة التسيير مصاريف   500 00 0013

100البيطرية للبحوث الوطني المعهد   11 0015

الماء ميدان في البحث برنامج      200300 00 0027

200تدعيم البحث الفالحي 00 0029

115المركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفالحة البيولوجية بشط مريم 51 0034

75المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش 00 0036

200المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار 00 0038

150إستغالل و صيانة باخرة للبحوث 00 0039

500تدعيم البرامج اإليالفية حول الزراعات الكبرى 00 0040

60المركز الجهوي للبحوث الفالحية بسيدي بوزيد 43 0041

140المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة 31 0043
2 415300 06680جملــة الفصـل
2 435300 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

معالجة المعلومات العلمیة 3البرنامج الفرعي

البرامج اإلعالمية 06605

100والتعليم الفالحي للبحوث وطنية إعالمية شبكة إحداث 00 0005
100 06605جملــة الفصـل
100 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التكوین المھني الفالحي 4البرنامج الفرعي

التكوين 06606

10بطبرقة البحري للصيد المهني التكوين مركز      32 0010

000 4341 4341 1الفالحي المهني التكوين     00 0013
1 4341 4341 010 06606جملــة الفصـل



د1000بحساب 

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

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

238 نظـام أمـد

التكوين المهني الفالحي 4 البرنامج الفرعي

1 4341 4341 010 4جملــة البرنامج الفرعي
1 4341 4344 955300 5جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

20دراســــــــات     00 0001

220مختلفة تهيئات     00 0002
240 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

نقل وسائل إقتناء       100 00 0001
المركزية لإلدارة تجهيزات إقتناء       90 00 0003

190 06604جملــة الفصـل
المشاريع الفالحية المندمجة 06684

المرحلة(متابعة مشروع تحسين التصرف في الموارد الطبيعية 
( الثانية

17176060 00 0005

17176060 06684جملــة الفصـل
174476060 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدراسات و األنظمة المعلوماتیة 2البرنامج الفرعي

البرامج اإلعالمية 06605

لإلعالمية المديري  المخطط      150 00 0004
150 06605جملــة الفصـل

بحوث و دراسات فالحية 06680

700الفالحي اإلقتصادي بالنهوض خاصة دراسات   00 0008

5030فالحية إحصائية دراسات   00 0009

للفالحة الوطني المرصد    150 00 0021
50880 06680جملــة الفصـل
501 030 2جملــة البرنامج الفرعي
671 4776060 9جملــة البرنامج

18 05924 12025 82150 50230 93531 500 الجملة العامة



 نفقات التنمية
ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

المندوبيات الجهوية: الفالحة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع إعتمادات التعهد و الدفع حسب الفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

239

_132 الباب:

بناءات إدارية 06603110
تجهيزات إدارية 06604300

الغابات 0667532 000
المحافظة على المياه و أديم األرض 066761 00025 500

الموارد المائية الجوفية 06678650
المناطق السقوية 066799 45023 44019 74028 97733 1109 400

الماء الصالح للشراب 066811 6006 4001 6005 4306 40012 000
اإلرشاد و التأطير الفالحي 066822 100

المشاريع الفالحية المندمجة 066844 81046 68011 4107 11033 99012 650
15 86076 52033 750101 52773 50034 700 الجملة العامة



 نفقات التنمية
2014ميزانية الدولة لسنة

المندوبيات الجهوية: الفالحة 

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

240نظـام أمـد

_132 الباب:

1 اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة و الغذائیةالبرنامج

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهد م.ع.م
الفصل

البيان
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييمالفقرة

د1000بحساب 

الصحة الحیوانیة و المراقبة البیطریة2البرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
اإلرشاد و التأطير الفالحي06682

2 100 النهوض باالنتاج الحيوانى

100 2 جملــة المشاريع المشتركة
2 100 2جملــة البرنامج الفرعي

2 100 1 جملــة البرنامج

3 المیاهالبرنامج

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهد م.ع.م
الفصل

البيان
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييمالفقرة

د1000بحساب 

الموارد المائیة1البرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
الموارد المائية الجوفية06678

650 البحث عن طبقات المياه الجوفية و أستغاللها

650 جملــة المشاريع المشتركة
1 650جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهد م.ع.م
الفصل

البيان
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييمالفقرة

د1000بحساب 

الھندسة الریفیة و استغالل المیاه3البرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
المناطق السقوية06679



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

241 نظـام أمـد

المياه 3 البرنامج

1 500 تعهد قنوات الرى
1 800 صيانة محطات الضخ
6 000 تهيئة المسالك الفالحية داخل المناطق السقوية

الماء الصالح للشراب06681
4 500 1 500 تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب
6 000 2 500 تعهد هياكل التزود بالماء الصالح للشراب

500 30010 13 جملــة المشاريع المشتركة
المشاريع الخصوصية

اريانة
المناطق السقوية06679

190 جهر االودية0161
800 2 860 500 2 400 تعصير المنطقة السقوية بسيدي ثابت0169

860800 4006902 2 جملــة اريانة
بن عروس

المناطق السقوية06679
20 اقتناء عدادات للمياه0208
200 350 350 ربط المنطقة السقوية الحمى بمياه قنال مجردة الوطن القبلي0215

350350220 جملــة بن عروس
منوبة

المناطق السقوية06679
100 صيانة شبكات التجفيف1257

800 2 400 500 1 500 إعادة تهيئة قناة العروسية1264
800 6 670 300 3 330 المرحلة الثانية(تعصير المناطق السقوية لحوض مجردة 1267 )

600 0701 8309009 4 جملــة منوبة
نابل

المناطق السقوية06679
50 اقتناء عدادات لقيس تدفّق المياه0286
200 تحويل مسار قناة الري بمنزل بوزلفة0291

250 جملــة نابل
زغوان

المناطق السقوية06679
10 اقتناء عدادات0333
200 إحداث منطقة سقوية بالدغافلة0337
150 إحداث منطقة سقوية بالزريبة العليا0338



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

242 نظـام أمـد

المياه 3 البرنامج

360 جملــة زغوان
بنزرت

المناطق السقوية06679
30 صيانة قنوات التطهير وصرف المياه0355
16 إقتناء عدادات للمياه0358
300 جهر األودية0374
20 صيانة السدود و البحيرات0378
400 تهيئة المنطقة السقوية بقزنى بشوك0383

الماء الصالح للشراب06681
1 500 6 400 380 1 600 6 400 1 600 تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب حول محور سجنان0359

500 4001 1466 6001 4001 6006 1 جملــة بنزرت
باجة

المناطق السقوية06679
50 إقتناء عدادات للمياه0402
20 صيانة قنوات صرف المياه0420

70 جملــة باجة
جندوبة

المناطق السقوية06679
20 إقتناء عدادات للمياه0471
20 تركيز عدادات لقيس تدفق الماء0482
100 تعهد خنادق صرف المياه0487
500 تهيئة شبكة التجفيف بمنخفضات البراهمي0496

1 000 300 تهذيب محطّات الضخ بريابنة0499

000 9401 جملــة جندوبة
الكاف

المناطق السقوية06679
800 9 000 300 2 000 19 700 4 300 إحداث منطقة سقوية على سد سراط0526

16 اعادة تجهيز اآلبار العميقة0527
30 صيانة السدود و البحيرات الجبلية0529

الماء الصالح للشراب06681
100 إحداث آبار عميقة للماء الصالح للشرب0509

000800 0004469 7002 30019 4 جملــة الكاف
سليانة

المناطق السقوية06679
600 إحداث منطقة سقوية حول السد التلي أركو0590



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

243 نظـام أمـد

المياه 3 البرنامج

600 جملــة سليانة
القيروان

المناطق السقوية06679
250 إحداث آبار عميقة لإلستغالل0627
150 2إحداث منطقة سقوية بالحوفية 1541
200 تهذيب المنطقة السقوية بالعوجة1542
190 تدعيم المنطقة السقوية الحاجب1543

الماء الصالح للشراب06681
500 إحداث آبار للماء الصالح للشراب0605

290 1 جملــة القيروان
القصرين

المناطق السقوية06679
50 صيانة السدود و البحيرات0687
500 2 800 -5 000 2 800 احداث منطقة سقوية باللطايفية و اوالد مرزوق0691
40 اقتناء عدادات0699

2 500 3 000 تهيئة المسالك الفالحية بالمناطق السقوية1564
800 إحداث مناطق سقوية1568
70 إعادة تجهيز اآلبار العميقة1569
200 تجفيف المنطقة السقوية بالعريش1573

160 8004 0005 5-800 2 جملــة القصرين
سيدي بوزيد

المناطق السقوية06679
40 إعادة تجهيز اآلبار العميقة0702
145 إحداث آبار عميقة للري0717
30 اقتناء عدادات0749

1 200 إحداث مناطق سقوية1603

415 1 جملــة سيدي بوزيد
سوسة

المناطق السقوية06679
20 إحداث آبار عميقة لإلستغالل0768
200 بوفيشة( إحداث منطقة سقوية السقية 0807  )
150 تعصير المنطقة السقوية بالنفيضة0808

370 جملــة سوسة
المنستير

المناطق السقوية06679



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

244 نظـام أمـد

المياه 3 البرنامج

المنستير
100 تعصير المناطق السقوية سيدي بنور المكنين1650

100 جملــة المنستير
المهدية

المناطق السقوية06679
50 إعادة تجهيز اآلبار العميقة0870
100 إحداث آبار عميقة للري0871

150 جملــة المهدية
صفاقس

الماء الصالح للشراب06681
50 صيانة هياكل الماء الصالح للشراب0910

50 جملــة صفاقس
قفصة

المناطق السقوية06679
50 اعادة تجهيز االبارالعميقة0952
150 إحداث آبار عميقة للري0965
20 تجهيز آبار بالطاقة الشمسية1775

الماء الصالح للشراب06681
400 إحداث آبار عميقة للتزود بالماء الصالح للشراب0955

620 جملــة قفصة
توزر

المناطق السقوية06679
100 تعهد شبكات صرف المياه1015
100 إحداث آبار عميقة لإلستغالل1016

700 150 150 590 840 المرحلة الثانية(تحسين التصرف فى مياه واحات الجنوب 1042 )
400 استصالح الواحة القديمة بتوزر1046
600 تعويض اآلبار العميقة1051
250 حزوة( تهيئة شبكة التجفيف بالمزارة القاري الوسطى 1784  )

600150700 8405901 جملــة توزر
قبلي

المناطق السقوية06679
50 صيانة أجهزة التبريد1052
100 صيانة شبكات صرف المياه1060
20 إعادة تجهيز اآلبار العميقة1067



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

245 نظـام أمـد

المياه 3 البرنامج

قبلي
50 جهر شبكات الري1069
500 إحداث آبار عميقة لإلستغالل1072
20 تهيئة نقاط المياه1074
200 تهيئة واحة تلمين1797
100 تهيئة واحة المنشية1798

1 800 تعويض الآلبار العميقة1799
100 تدعيم المشاريع الحارة1800
20 صيانة تجهيزات الطاقة الشمسية1802
30 صيانة منطقة رجيم معتوق1806

2 000 1 830 800 970 800 مرحلة ثانية( تحسين التصرف فى مياه واحات الجنوب 1807 )
150 إستصالحة واحة لزالة1901

000 8302 9401 8009703 جملــة قبلي
قابس

المناطق السقوية06679
40 جهر وتعديل شبكات صرف المياه1108
20 صيانة أجهزة التبريد1110

2 500 10 200 1 000 2 800 7 100 2 000 المرحلة الثانية(تحسين التصرف فى مياه واحات الجنوب 1830
20 اعادة تجهيز اآلبار العميقة1833
50 تجهيز نقاط مياه بالطاقة الشمسية1856
100 تدعيم المنطقة السقوية بواحة تبلبو1857

500 2002 23010 8001 1002 0007 2 جملــة قابس
مدنين

المناطق السقوية06679
10 تعهد نقاط المياه بالمراعي1157
20 إعادة تجهيز اآلبار العميقة1168
150 إحداث آبار عميقة للري1175
200 4 و2تهئة المنطقة السقوية الحزمة 1181

380 جملــة مدنين
تطاوين

المناطق السقوية06679
20 إعادة تجهيز اآلبار العميقة1218
10 تعهد نقاط المياه بالمراعي1225
150 غمراسن(توسعة المنطقة السقوية القرضاب 1235 )

180 جملــة تطاوين



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

246 نظـام أمـد

المياه 3 البرنامج

900 51010 10739 34021 84021 05029 11 جملــة المشاريع الخصوصية
3 400 51021 40739 34034 84021 05029 11جملــة البرنامج الفرعي

11 05029 84021 34034 40739 51022 050 3 جملــة البرنامج

4 الغابات و تھیئة األراضي الفالحیةالبرنامج

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهد م.ع.م
الفصل

البيان
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييمالفقرة

د1000بحساب 

الغابات و المراعي1البرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
الغابات06675

32 000 أشغال الغابات

000 32 جملــة المشاريع المشتركة
1 000 32جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهد م.ع.م
الفصل

البيان
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييمالفقرة

د1000بحساب 

تھیئة و حمایة األراضي الفالحیة2البرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
المحافظة على المياه و أديم األرض06676

25 000 أشغال المحافظة على المياه و أديم األرض

000 25 جملــة المشاريع المشتركة
المشاريع الخصوصية

تطاوين
المحافظة على المياه و أديم األرض06676

500 1 000 حماية مدينة تطاوين من الفيضانات1203

000500 1 جملــة تطاوين
000500 1 جملــة المشاريع الخصوصية

2 500 00025 1جملــة البرنامج الفرعي

1 00057 500 4 جملــة البرنامج

9 القیادة و المساندةالبرنامج



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

247 نظـام أمـد

القيادة و المساندة 9 البرنامج

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهد م.ع.م
الفصل

البيان
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييمالفقرة

د1000بحساب 

اإلشراف و المساندة و المتابعة1البرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
تجهيزات إدارية06604

300 إقتناء وسائل النقل

300 جملــة المشاريع المشتركة
المشاريع الخصوصية

اريانة
بناءات إدارية06603

10 صيانة المباني0154

10 جملــة اريانة
بن عروس

بناءات إدارية06603
20 صيانة المباني اإلدارية0205

20 جملــة بن عروس
منوبة

بناءات إدارية06603
10 صيانة المباني1254

10 جملــة منوبة
نابل

بناءات إدارية06603
30 صيانة المباني0255

30 جملــة نابل
زغوان

بناءات إدارية06603
10 صيانة المبانى0303

10 جملــة زغوان
جندوبة

المشاريع الفالحية المندمجة06684
1 500 6 000 500 1 400 تحسين التصرف في الموارد الطبيعية0453

500 0001 4005006 1 جملــة جندوبة
الكاف



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

248 نظـام أمـد

القيادة و المساندة 9 البرنامج

الكاف
المشاريع الفالحية المندمجة06684

900 1 710 600 1 540 3 050 -1 270 (BID) مشروع التنمية الفالحية المندمجة0504

710900 5406001 0501 2703 1- جملــة الكاف
سليانة

بناءات إدارية06603
10 صيانة المبانى0554

المشاريع الفالحية المندمجة06684
1 500 1 000 1 100 400 المرحلة الثانية(مشروع التنمية الفالحية المندمجة بسليانة 0552 )

500 0001 1101 4001 جملــة سليانة
القصرين

المشاريع الفالحية المندمجة06684
200 دعم مشروع التنمية الفالحية المندمجة0654

1 500 6 700 500 1 350 تحسين التصرف في الموارد الطبيعية0655
900 3 200 600 1 100 2 230 480 (BID) مشروع التنمية الفالحية المندمجة0656

400 9002 3009 4501 2302 4802 جملــة القصرين
سيدي بوزيد

المشاريع الفالحية المندمجة06684
3 000 4 300 1 800 2 800 مشروع التنمية الفالحية المندمجة بسيدي بوزيد0702

000 3003 8004 8001 2 جملــة سيدي بوزيد
صفاقس

بناءات إدارية06603
10 صيانة المباني اإلدارية0902

10 جملــة صفاقس
قفصة

المشاريع الفالحية المندمجة06684
300 2 400 200 500 مشروع التنمية الفالحية المندمجة بمعتمديات شمال والية قفصة0955

400300 5002002 جملــة قفصة
قبلي

المشاريع الفالحية المندمجة06684
600 800 250 200 مشروع التنمية الفالحية و الرعوية بقبلى1051
100 200 80 100 10 200 2 800 مرحلة ثانية(مشروع التنمية الفالحية و الرعوية بقبلى 1053

000700 2003003301 80010 2 جملــة قبلي
قابس



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

249 نظـام أمـد

القيادة و المساندة 9 البرنامج

قابس
المشاريع الفالحية المندمجة06684

100 600 150 220 2قسط(مشروع التنمية الفالحية المندمجة 1103 )

220150600100 جملــة قابس
مدنين

بناءات إدارية06603
10 صيانة المباني1154

المشاريع الفالحية المندمجة06684
1 500 5 700 500 1 400 تحسين التصرف في الموارد الطبيعية1152

150 مشروع التنمية الرعوية بالظاهر والوعرة1153

500 7001 4006605 1 جملــة مدنين
تطاوين

المشاريع الفالحية المندمجة06684
650 1 180 400 300 مشروع التنمية الفالحية و الرعوية بتطاوين1201
100 200 80 100 31 200 2 800 مرحلة ثانية(مشروع التنمية الفالحية والرعوية  بتطاوين 1203 )

380750 2004004801 80031 2 جملــة تطاوين
650 99012 22033 4107 68011 81046 4 جملــة المشاريع الخصوصية

1 650 99012 52033 4107 68011 81046 4جملــة البرنامج الفرعي

4 81046 68011 4107 52033 99012 650 9 جملــة البرنامج

76 52033 750101 52773 50034 700 860 15الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

اإلدارات الفنية: الفالحة 

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

250

_131 الباب:

بناءات إدارية 06603935935280

تجهيزات إدارية 066041 3401 3401 170

البرامج اإلعالمية 06605700700300

التكوين 066064 5424 5421 265

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607303030

مصاريف مختلفة 06608500500

الغابات 066756 30029 3006 3001 70029 3005 000

المحافظة على المياه و أديم األرض 0667620020050

السدود و الهياكل المائية 066771 000470300

الموارد المائية الجوفية 066782 3303 0002 3308303 000700

المناطق السقوية 066797 5207 5202 760

بحوث و دراسات فالحية 066809 8819 8803 565

الماء الصالح للشراب 06681500500250

اإلرشاد و التأطير الفالحي 066822 9962 9601 385

الصيد البحري 066838 8308 8301 150

47 60432 30047 03715 03532 3005 700 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنية: الفالحة 

251نظـام أمـد

_131 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة و الغذائیة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلنتاج الفالحي 1البرنامج الفرعي

اإلرشاد و التأطير الفالحي 06682

186150100تجهيزمخبر  لتحليل األعالف الحيوانية 00 0061

505020الفالحة البيولوجية 00 0064
236200120 06682جملــة الفصـل
236200120 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الصحة الحیوانیة و المراقبة البیطریة 2البرنامج الفرعي

اإلرشاد و التأطير الفالحي 06682

22022075الحيوانـــي باإلنتــــاج النهوض    00 0030

10010050المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية 00 0060
320320125 06682جملــة الفصـل
320320125 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

حمایة و مراقبة المنتجات الفالحیة 3البرنامج الفرعي

اإلرشاد و التأطير الفالحي 06682

000 2001 2002 2حماية األشجار و النباتات 00 0052

200200100حماية و جودة المنتوجات الفالحية 00 0054
2 4002 4001 100 06682جملــة الفصـل
2 4002 4001 100 3جملــة البرنامج الفرعي
2 9562 9201 345 1جملــة البرنامج

الصید البحرى و تربیة األحیاء المائیة2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الصید البحري 1البرنامج الفرعي

الصيد البحري 06683



د1000بحساب 

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

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

252 نظـام أمـد

الصيد البحري 1 البرنامج الفرعي

06683

190190100البحري للصيد وإجتماعية وإقتصادية تقنية دراسات   00 0001

مشروع متابعة و مراقبة نشاط الصيد البحري عبر األقمار
الصناعية

1 9401 940400 00 0018

500150 5001 1اصالح األرصفة بميناء أجيم 82 005ج

200500 2005 5توسيع واصالح ميناء بنزرت 23 006ج
8 8308 8301 150 06683جملــة الفصـل
8 8308 8301 150 1جملــة البرنامج الفرعي
8 8308 8301 150 2جملــة البرنامج

المیاه3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الموارد المائیة 1البرنامج الفرعي

الموارد المائية الجوفية 06678

000400 0001 1عميقة آبار إحياء إعادة 00 0001

000200 000200501 2001المائية الموارد دراسة   00 0002

10010050والمراقبة القيس شبكة   00 0004

303030العمومية المياه في التصرف   00 0006

المائية الموارد لمتابعة اإلعالمية المنظومة    1 0002 0001 0003002 000500 00 0009
2 3303 0002 3308303 000700 06678جملــة الفصـل
2 3303 0002 3308303 000700 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

السدود و األشغال المائیة الكبرى 2البرنامج الفرعي

السدود و الهياكل المائية 06677

000470300 1إعداد أمثلة تقسيمية وبحوث عقارية لسدود الخطة العشرية القادمة 00 001ج
1 000470300 06677جملــة الفصـل
1 000470300 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الھندسة الریفیة و استغالل المیاه 3البرنامج الفرعي

المناطق السقوية 06679

202010الريفية للهندسة دراسات    00 0009

500 0001 0005 5العميـــقة  اآلبار  تعويـــض    00 0010

دعم المجامع المائية في مجال صيانة منظومات الماء الصالح
للشراب

1 0001 000500 00 0031

دعم المجامع المائية في مجال صيانة منظومات الري بالمناطق
السقوية

1 5001 500750 00 0032



د1000بحساب 

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

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

253 نظـام أمـد

الهندسة الريفية و استغالل المياه 3 البرنامج الفرعي

7 5207 5202 760 06679جملــة الفصـل
الماء الصالح للشراب 06681

500500250دراسة المخطط المديري لمياه الشرب بواليتي الكاف وسليانة 00 001ج
500500250 06681جملــة الفصـل

8 0208 0203 010 3جملــة البرنامج الفرعي
11 3503 00010 8204 1403 000700 3جملــة البرنامج

الغابات و تھیئة األراضي الفالحیة4البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الغابات و المراعي 1البرنامج الفرعي

الغابات 06675

300300150الحرائق من الغابات حماية     00 0003

10010050مراجعة أمثلة التهيئة الغابية 00 0015

000 3005 50029 9001 3005 90029 5حماية الغابات من الحرائق القرض اإليطالي 00 0017
6 30029 3006 3001 70029 3005 000 06675جملــة الفصـل
6 30029 3006 3001 70029 3005 000 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

تھیئة و حمایة األراضي الفالحیة 2البرنامج الفرعي

المحافظة على المياه و أديم األرض 06676

التربة و المياه على بالمحافظة متعلقة دراسات    20020050 00 0001
20020050 06676جملــة الفصـل

بحوث و دراسات فالحية 06680

707070األرض لمركبات دراسات   00 0007
707070 06680جملــة الفصـل

270270120 2جملــة البرنامج الفرعي
6 57029 3006 5701 82029 3005 000 4جملــة البرنامج

التعلیم العالي و البحث و التكوین و اإلرشاد الفالحي5البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التعلیم العالي الفالحي 1البرنامج الفرعي

التكوين 06606

36536560البيطري للطب الوطنية المدرسة     12 0001
615615100الفالحية للعلوم الوطني المعهد     11 0002

11011020بمقرن للفالحة العليا المدرسة     22 0003

45045050بمجازالباب الريفي التجهيز لمهندسي العليا المدرسة     31 0004

24524530بطبرقة الغابية والمراعي الغابات معهد     32 0005



د1000بحساب 

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

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

254 نظـام أمـد

التعليم العالي الفالحي 1 البرنامج الفرعي

06606

45045090المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم     51 0006

15015050بتونس الغذائية للصناعات العليا المدرسة     11 0007

340340100بماطر للفالحة العليا المدرسة     23 0008

22022050بالكاف للفالحة العليا المدرسة     33 0009

252510معهد الدراسات التحضيرية بسكرة 00 0022

15515530المعهد األعلى للصيد البحري وتربية األسماك المائية 00 0023
3 1253 125590 06606جملــة الفصـل
3 1253 125590 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البحث الفالحي 2البرنامج الفرعي

بحوث و دراسات فالحية 06680

19019050بتونس الفالحية للبحوث الوطني المعهد   11 0001

959530و المياه و الغابات الريفية الهندسة في للبحوث الوطني المعهد   11 0003

12012060الزيتونة معهد   61 0005

البحوث بمشروع الخاصة التسيير مصاريف   1 7001 700600 00 0013

303030التعليم العالي والبحوث الفالحية وكالة تجهيز   00 0014
15015050البيطرية للبحوث الوطني المعهد   11 0015

500500250تدعيم البحث الفالحي 00 0029

18018065المركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفالحة البيولوجية بشط مريم 51 0034

18018085المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش 00 0036

400400200المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار 00 0038

450450240إستغالل و صيانة باخرة للبحوث 00 0039
655115 6551 1المركز الجهوي للبحوث الفالحية بسيدي بوزيد 43 0041

21021070المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة 31 0043
5 8605 8601 845 06680جملــة الفصـل
5 8605 8601 845 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

معالجة المعلومات العلمیة 3البرنامج الفرعي

البرامج اإلعالمية 06605

350350150والتعليم الفالحي للبحوث وطنية إعالمية شبكة إحداث 00 0005
350350150 06605جملــة الفصـل
350350150 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التكوین المھني الفالحي 4البرنامج الفرعي



د1000بحساب 

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

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

255 نظـام أمـد

التكوين المهني الفالحي 4 البرنامج الفرعي

التكوين 06606

757550بطبرقة البحري للصيد المهني التكوين مركز      32 0010

247247100البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      00 0011

البحري للصيد المهني ومراكز التكوين مدارس تهيئة      355355125 00 0012

740740400الفالحي المهني التكوين     00 0013
1 4171 417675 06606جملــة الفصـل
1 4171 417675 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلرشاد الفالحي 5البرنامج الفرعي

اإلرشاد و التأطير الفالحي 06682

404040الفالحي والتكوين اإلرشاد وكالة تجهيز   00 0041
404040 06682جملــة الفصـل
404040 5جملــة البرنامج الفرعي

10 79210 7923 300 5جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

606030دراســــــــات     00 0001

875875250مختلفة تهيئات     00 0002
935935280 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

نقل وسائل إقتناء       1 2001 2001 100 00 0001

المركزية لإلدارة تجهيزات إقتناء       14014070 00 0003
1 3401 3401 170 06604جملــة الفصـل

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607

303030واإلشهار اإلعالنات مصاريف     00 0001
303030 06607جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608

500500للتوزيع إعتمادات    00 0003
500500 06608جملــة الفصـل

بحوث و دراسات فالحية 06680

150150150الدولية األراضي هيكلة إعادة   00 0016

201200200اإلحياء شركات متابعة   00 0024
351350350 06680جملــة الفصـل

3 1563 1551 830 1جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب 

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

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

256 نظـام أمـد

الدراسات و األنظمة المعلوماتية 2 البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدراسات و األنظمة المعلوماتیة 2البرنامج الفرعي

البرامج اإلعالمية 06605

لإلعالمية المديري  المخطط      350350150 00 0004
350350150 06605جملــة الفصـل

بحوث و دراسات فالحية 06680

500300 5001 1الفالحي اإلقتصادي بالنهوض خاصة دراسات   00 0008

200500 2001 1دراسة التهيئة العقارية 00 0042
900900500استقصاء حول المعطيات الهيكلية للمستغالت الفالحية 00 004ج

3 6003 6001 300 06680جملــة الفصـل
3 9503 9501 450 2جملــة البرنامج الفرعي
7 1067 1053 280 9جملــة البرنامج
47 60432 30047 03715 03532 3005 700 الجملة العامة



 نفقات التنمية
ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

المندوبيات الجهوية: الفالحة 

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

257

_132 الباب:

بناءات إدارية 06603320320160

تجهيزات إدارية 066042 4302 4302 130

البرامج اإلعالمية 06605400400400

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607270270270

مصاريف مختلفة 06608800800

الغابات 0667565 00065 00025 000

المحافظة على المياه و أديم األرض 0667651 00051 00020 000

الموارد المائية الجوفية 066781 9001 9001 520

المناطق السقوية 0667936 7037 24234 70316 6747 2424 765

بحوث و دراسات فالحية 06680623623623

الماء الصالح للشراب 0668114 82244 46814 8224 14044 46812 000

اإلرشاد و التأطير الفالحي 0668210 78010 7808 680

الصيد البحري 06683142142142
183 29053 610181 29078 21953 61018 285 الجملة العامة



 نفقات التنمية
2014ميزانية الدولة لسنة

المندوبيات الجهوية: الفالحة 
مشاريع و برامج جديدة

258نظـام أمـد

_132 الباب:

1 اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة و الغذائیةالبرنامج

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهدالبيانالفصل م.ع.م الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

د1000بحساب 
1 اإلنتاج الفالحيالبرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
اإلرشاد و التأطير الفالحي06682

94 94 94 تحسين استغالل الضيعات الخاصة
250 250 250 النهوض بالفالحة البيولوجية

344344344 جملــة المشاريع المشتركة
1 344344344جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهدالبيانالفصل م.ع.م الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

د1000بحساب 
2 الصحة الحیوانیة و المراقبة البیطریةالبرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
اإلرشاد و التأطير الفالحي06682

7 000 9 100 9 100 النهوض باالنتاج الحيوانى

000 1007 1009 9 جملــة المشاريع المشتركة
2 000 1007 1009 9جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهدالبيانالفصل م.ع.م الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

د1000بحساب 
3 حمایة و مراقبة المنتجات الفالحیةالبرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
اإلرشاد و التأطير الفالحي06682

248 248 248 عمليات لحماية النباتات

248248248 جملــة المشاريع المشتركة
3 248248248جملــة البرنامج الفرعي

1 592 6927 6929 9جملــة البرنامج



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

259 نظـام أمـد

2 البرنامج

2 الصید البحرى و تربیة األحیاء المائیةالبرنامج

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهدالبيانالفصل م.ع.م الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

د1000بحساب 
1 الصید البحريالبرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
الصيد البحري06683

142 142 142 عمليات لالرشاد فى ميدان الصيد البحرى

142142142 جملــة المشاريع المشتركة
1 142142142جملــة البرنامج الفرعي

2 142142142جملــة البرنامج

3 المیاهالبرنامج

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهدالبيانالفصل م.ع.م الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

د1000بحساب 
1 الموارد المائیةالبرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
الموارد المائية الجوفية06678

1 520 1 900 1 900 البحث عن طبقات المياه الجوفية و أستغاللها

520 9001 9001 1 جملــة المشاريع المشتركة
1 520 9001 9001 1جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهدالبيانالفصل م.ع.م الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

د1000بحساب 
3 الھندسة الریفیة و استغالل المیاهالبرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
المناطق السقوية06679

2 581 2 581 309 309 2 581 309 تجهيز االبار العميقة الموجودة
2 230 3 975 3 975 تعهد قنوات الرى
2 000 3 960 3 960 صيانة محطات الضخ
2 800 2 800 2 800 تجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائى

الماء الصالح للشراب06681
4 000 13 120 1 500 5 410 13 120 5 410 تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب
8 000 31 348 2 000 7 612 31 348 7 612 تعهد هياكل التزود بالماء الصالح للشراب

581 04914 83947 06610 04924 06647 24 جملــة المشاريع المشتركة



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

260 نظـام أمـد

3 البرنامج

المشاريع الخصوصية
اريانة

المناطق السقوية06679
224 424 50 76 424 76 جهر االودية0161

764247650424224 جملــة اريانة
بن عروس

المناطق السقوية06679
75 75 75 اقتناء عدادات للمياه0208
80 115 115 إعادة تجهيز اآلبار العميقة5ج

190190155 جملــة بن عروس
منوبة

المناطق السقوية06679
100 200 200 صيانة شبكات التجفيف1257

200200100 جملــة منوبة
نابل

المناطق السقوية06679
50 50 50 إقتناء عدادات للمياه0256
100 120 120 إعادة تجهيز اآلبار العميقة0288

250 593 55 107 593 107 تعهد شبكات صرف المياه ببوهنداية وفندق الجديد0289
600 1 272 100 228 1 272 228 تعهد شبكات صرف المياه ببوشراي1ج

150 420 420 إعادة تهيئة المنطقة السقوية بالكرمية2ج
100 200 200 تحسين استغالل المناطق السقوية بالمياه المعالجة3ج
100 200 200 تحسين استغالل المناطق السقوية بمنزل بوزلفة4ج

865850 3256551 8651 3251 1 جملــة نابل
زغوان

المناطق السقوية06679
50 50 50 اقتناء عدادات0333
80 100 100 إعادة تجهيز اآلبار العميقة6ج
200 900 900 إحداث منطقة سقوية بن سعيدان7ج

050330 0501 1 جملــة زغوان
بنزرت

المناطق السقوية06679
100 150 150 صيانة قنوات التطهير وصرف المياه0355
100 100 100 إقتناء عدادات للمياه0358

400 847 70 153 847 153 جهر األودية0374

403847403270847400 جملــة بنزرت



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

261 نظـام أمـد

3 البرنامج

باجة
المناطق السقوية06679

80 80 80 إقتناء عدادات للمياه0402
450 932 70 168 932 168 تجفيف المنطقة السقوية بالهري0440

248932248150932450 جملــة باجة
جندوبة

المناطق السقوية06679
80 100 100 إقتناء عدادات للمياه0471
100 150 150 تعهد خنادق صرف المياه0487
500 3 000 3 000 تهديب محطات الضخ وشبكات الري ببوسالم بلطة11ج
100 200 200 إعادة تجهيز اآلبار العميقة9ج

450780 4503 3 جملــة جندوبة
الكاف

المناطق السقوية06679
80 100 100 اعادة تجهيز اآلبار العميقة0527
70 100 100 صيانة السدود و البحيرات الجبلية0529
100 250 250 تحسين نجاعة المنظومة المائية بسيدي خيار12ج

الماء الصالح للشراب06681
100 300 300 إحداث آبار عميقة للماء الصالح للشرب0509

750750350 جملــة الكاف
سليانة

المناطق السقوية06679
500 2 000 4 000 حماية سهل بوعرادة من التغدق038ج

الماء الصالح للشراب06681
100 310 310 إحداث آبار للماء الصالح للشراب0554

310600 3102 4 جملــة سليانة
القيروان

المناطق السقوية06679
80 100 100 اقتناء عدادات1530
80 100 100 إعادة تجهيز اآلبار العميقة13ج
300 900 900 تعصير شبكة الري البليدات14ج

الماء الصالح للشراب06681
150 350 350 إحداث آبار للماء الصالح للشراب0605

450610 4501 1 جملــة القيروان
القصرين



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

262 نظـام أمـد

3 البرنامج

القصرين
المناطق السقوية06679

80 100 100 اقتناء عدادات0699
150 250 250 إعادة تجهيز اآلبار العميقة1569
200 600 600 2تجفيف المنطقة السقوية بالعريش قسط 15ج

950950430 جملــة القصرين
سيدي بوزيد

المناطق السقوية06679
100 150 150 إعادة تجهيز اآلبار العميقة0702
80 100 100 اقتناء عدادات0749
400 1 200 1 200 إحداث منطقة سقوية بالعرعارية017ج

الماء الصالح للشراب06681
200 660 660 إحداث آبار للماء الصالح للشراب0705

110780 1102 2 جملــة سيدي بوزيد
سوسة

المناطق السقوية06679
260 593 60 107 593 107 تجفيف المنطقة السقوية بالزاوية الثريات20ج

10759310760593260 جملــة سوسة
المنستير

المناطق السقوية06679
40 80 80 تدعيم الري بالمناطق السقوية بني حسان21ج

808040 جملــة المنستير
المهدية

المناطق السقوية06679
100 200 200 إعادة تجهيز اآلبار العميقة0870
200 600 600 إحداث المنطقة السقوية الجرف23ج

800800300 جملــة المهدية
قفصة

المناطق السقوية06679
150 200 200 اعادة تجهيز االبارالعميقة0952
200 500 500 إحداث منطقة ري تكميلي عين بياظ26ج

الماء الصالح للشراب06681
90 180 180 إحداث آبار عميقة للتزود بالماء الصالح للشراب0955

880880440 جملــة قفصة



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

263 نظـام أمـد

3 البرنامج

توزر
المناطق السقوية06679

1 000 3 000 3 000 إحداث آبار عميقة لإلستغالل1016
80 100 100 صيانة أجهزة التبريد1023
250 900 900 استصالح الواحة القديمة بتوزر1046
100 220 220 تهيئة شبكات التجفيف بنقشة28ج
400 1 500 1 500 2تدعيم الري بواحة جهيم 29ج
80 100 100 تدعيم مشاريع المياه الحارة39ج

910 8201 8205 5 جملــة توزر
قبلي

المناطق السقوية06679
100 100 100 صيانة أجهزة التبريد1052
100 200 200 صيانة شبكات صرف المياه1060
100 120 120 إعادة تجهيز اآلبار العميقة1067
80 100 100 جهر شبكات الري1069
70 100 100 تهيئة نقاط المياه1074
80 100 100 تدعيم المشاريع الحارة1800
50 70 70 صيانة تجهيزات الطاقة الشمسية1802
50 70 70 صيانة منطقة رجيم معتوق1806
150 500 500 إحداث منطقة سقوية بالصابرية31ج
200 500 500 تعويض مبرد واحة المنشية32ج

860980 8601 1 جملــة قبلي
قابس

المناطق السقوية06679
80 120 120 جهر وتعديل شبكات صرف المياه1108
60 80 80 صيانة أجهزة التبريد1110
50 100 100 تدعيم مشاريع المياه الحارة1144
80 100 100 اعادة تجهيز اآلبار العميقة1833
80 100 100 تجهيز نقاط مياه بالطاقة الشمسية33ج
135 270 270 تدعيم المنطقة السقوية بكتانة34ج
90 180 180 تدعيم المنطقة السقوية بالمطوية36ج

950950575 جملــة قابس
مدنين

المناطق السقوية06679
50 50 50 تعهد نقاط المياه بالمراعي1157



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

264 نظـام أمـد

3 البرنامج

مدنين
70 70 70 تجهيز نقاط المياه بالمراعي1166
80 100 100 إعادة تجهيز اآلبار العميقة1168
50 50 50 اقتناء عدادات1173

270270250 جملــة مدنين
تطاوين

المناطق السقوية06679
80 100 100 إعادة تجهيز اآلبار العميقة1218
50 50 50 تعهد نقاط المياه بالمراعي1225
30 30 30 اقتناء عدادات1228

180180160 جملــة تطاوين
184 6612 9754 4599 66125 4594 27 جملــة المشاريع الخصوصية

3 765 71016 81451 52520 71049 52551 51جملــة البرنامج الفرعي

3 285 61018 81453 52520 61049 52553 51جملــة البرنامج

4 الغابات و تھیئة األراضي الفالحیةالبرنامج

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهدالبيانالفصل م.ع.م الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

د1000بحساب 
1 الغابات و المراعيالبرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
الغابات06675

25 000 65 000 65 000 أشغال الغابات

000 00025 00065 65 جملــة المشاريع المشتركة
1 000 00025 00065 65جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهدالبيانالفصل م.ع.م الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

د1000بحساب 
2 تھیئة و حمایة األراضي الفالحیةالبرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
المحافظة على المياه و أديم األرض06676

20 000 51 000 51 000 أشغال المحافظة على المياه و أديم األرض
بحوث و دراسات فالحية06680

373 373 373 دراسات لمركبات االرض

373 37320 37351 51 جملــة المشاريع المشتركة



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

265 نظـام أمـد

4 البرنامج

2 373 37320 37351 51جملــة البرنامج الفرعي

4 373 37345 373116 116جملــة البرنامج

5 التعلیم العالي و البحث و التكوین و اإلرشاد الفالحيالبرنامج

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهدالبيانالفصل م.ع.م الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

د1000بحساب 
5 اإلرشاد الفالحيالبرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
اإلرشاد و التأطير الفالحي06682

1 037 1 037 1 037 عمليات االرشاد الفالحى

037 0371 0371 1 جملــة المشاريع المشتركة
5 037 0371 0371 1جملــة البرنامج الفرعي

5 037 0371 0371 1جملــة البرنامج

9 القیادة و المساندةالبرنامج

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهدالبيانالفصل م.ع.م الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

د1000بحساب 
1 اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
تجهيزات إدارية06604

1 750 2 050 2 050 إقتناء وسائل النقل
مصاريف اإلعالنات و اإلشهار06607

270 270 270 مصاريف االشهار و اإلعالنات
مصاريف مختلفة06608

800 800 إعتمادات للتوزيع
اإلرشاد و التأطير الفالحي06682

51 51 51 متابعة القروض الفالحية

071 1712 1713 3 جملــة المشاريع المشتركة
المشاريع الخصوصية

بن عروس
تجهيزات إدارية06604

20 20 20 تجهيزات اإلدارة0205

202020 جملــة بن عروس
منوبة

بناءات إدارية06603



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

266 نظـام أمـد

9 البرنامج

منوبة
10 20 20 صيانة المباني1254

تجهيزات إدارية06604
20 20 20 تجهيزات إدارية1254

404030 جملــة منوبة
نابل

تجهيزات إدارية06604
10 10 10 تجهيز االدارة0257

101010 جملــة نابل
زغوان

تجهيزات إدارية06604
20 20 20 تجهيزات إدارية0307

202020 جملــة زغوان
بنزرت

بناءات إدارية06603
10 20 20 صيانة المياني0353

تجهيزات إدارية06604
15 15 15 تجهيز االدارة0354

353525 جملــة بنزرت
باجة

بناءات إدارية06603
15 30 30 صيانة المباني االدارية0404

تجهيزات إدارية06604
20 20 20 تجهيز االدارة0405

505035 جملــة باجة
جندوبة

بناءات إدارية06603
20 40 40 صيانة المباني0457

تجهيزات إدارية06604
15 15 15 تجهيز الألدارة0457

555535 جملــة جندوبة
الكاف

بناءات إدارية06603
20 40 40 صيانة المباني0504



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

267 نظـام أمـد

9 البرنامج

الكاف
تجهيزات إدارية06604

20 20 20 تجهيزات إدارية1ج

606040 جملــة الكاف
سليانة

تجهيزات إدارية06604
20 20 20 تجهيز االدارة0555

202020 جملــة سليانة
القيروان

تجهيزات إدارية06604
20 20 20 تجهيزات إدارية0607

202020 جملــة القيروان
القصرين

تجهيزات إدارية06604
20 20 20 تجهيز االدارة0657

202020 جملــة القصرين
سيدي بوزيد

بناءات إدارية06603
10 20 20 صيانة الباني اإلدارية0705

تجهيزات إدارية06604
15 15 15 تجهيزات إدارية0707

353525 جملــة سيدي بوزيد
سوسة

تجهيزات إدارية06604
10 10 10 تجهيزات إدارية0756

101010 جملــة سوسة
المنستير

تجهيزات إدارية06604
15 15 15 تجهيزات إدارية0804

151515 جملــة المنستير
المهدية

بناءات إدارية06603
10 20 20 صيانة المباني0855

تجهيزات إدارية06604



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

268 نظـام أمـد

9 البرنامج

المهدية
10 10 10 تجهيز االدارة0857

303020 جملــة المهدية
صفاقس

تجهيزات إدارية06604
20 20 20 تجهيز االدارة0905

202020 جملــة صفاقس
قفصة

بناءات إدارية06603
10 20 20 صيانة المباني0955

تجهيزات إدارية06604
20 20 20 تجهيزات إدارية0957

404030 جملــة قفصة
توزر

بناءات إدارية06603
15 30 30 صيانة المباني1007

تجهيزات إدارية06604
15 15 15 تجهيزات إدارية1007

454530 جملــة توزر
قبلي

بناءات إدارية06603
20 40 40 صيانة المباني1059

تجهيزات إدارية06604
20 20 20 تجهيزات االدارة1057

606040 جملــة قبلي
قابس

بناءات إدارية06603
15 30 30 صيانة المباني1105

تجهيزات إدارية06604
20 20 20 تجهيزات إدارية1105

505035 جملــة قابس
مدنين

تجهيزات إدارية06604
20 20 20 تجهيزات إدارية1156



د1000بحساب 

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

الدفعالتعهدالدفعالتعهد الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

269 نظـام أمـد

9 البرنامج

202020 جملــة مدنين
تطاوين

بناءات إدارية06603
5 10 10 صيانة المباني1204

تجهيزات إدارية06604
15 15 15 تجهيز األدارة1205

252520 جملــة تطاوين
700700540 جملــة المشاريع الخصوصية

1 611 8712 8713 3جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفعم.خ.ق.م الدفعالتعهدالبيانالفصل م.ع.م الفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

د1000بحساب 
2 الدراسات و األنظمة المعلوماتیةالبرنامج الفرعي

المشاريع المشتركة
البرامج اإلعالمية06605

400 400 400 اقتناء  تجهيزات اعالمية
بحوث و دراسات فالحية06680

250 250 250 دراسات فالحية اقتصادية و احصائية

650650650 جملــة المشاريع المشتركة
2 650650650جملــة البرنامج الفرعي

9 261 5213 5214 4جملــة البرنامج
53 610181 29078 21953 61018 285 290 183الجملة العامة



270

( بحساب ألف دینار )

 مجموع

الدفع بيان البرامج والمشاريع

الدفع الدفع التعهد الجملة التعهد م.ق.خ.م م.ع.م

 -  التمویل العمومي :

6 300 5 000 9 600 1 300 2 400  1 - ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

33 000 8 500 1 800 24 500 27 500  2 - الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه 

1 080 1 080 1 080 1 080 1 080  3 - الوكالة العقارية الفالحية 

1 380 1 380 1 380 1 380 1 380  4 - وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 

340 340 340 340 340  5 - المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل 

6 500 6 500 6 500 3 890 3 890  6 - ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  7 - معهد المناطق القاحلة

270 270 270 270 270  8 - القطب التكنولوجي بالجنوب

 9 - تشجيع الدولة لإلستثمار في القطاع 

70 000 70 000 70 000 70 000 70 000   الفالحي والصيد البحري 

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  10 - دعم قطاع الحليب 

200 200 200 200 200  11 - دعم أسعار البذورالعلفية  الممتازة

400 400 400 400 400  12 - دعم بذور الدرع العلفي

38 000 38 000 38 000 38 000 38 000  13 - منحة المحروقات لقطاعي الفالحة والصيد البحري 

11 000 11 000 11 000 11 000 11 000  14- ديوان الحبوب   

500 500  15- وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري   

199 970 13 500 11 400 186 470 190 070 157 560 157 560 الجملة العامة  

 إعتمادات على الموارد

العامة للميزانية

 إعتمادات على موارد

قروض خارجية موظفة

نفقات التنمية لسنة 2014
التمويـل العمومـي

التكلفة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

اإلدارات الفنية: الفالحة 

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

271

_131 الباب:

000 5اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801 9 600 1 800 2 400

000 6005 3009 4001 2ديوان تنمية الغابات و المراعي بالشمال الغربي

500وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري

610 2التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 2 610

610 6102 2ديوان تربية الماشية و توفير المرعى

500 8التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 1 800 24 500 27 500

500 8008 5001 50024 27الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه

500 40013 91011 51028 32الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

اإلدارات الفنية: الفالحة 

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

272نظـام أمـد

_131 الباب:

1 اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة و الغذائیةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

1 اإلنتاج الفالحيالبرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
610 2ديوان تربية الماشية و توفير المرعى 2 610

0307002 610 2 610 التطهير المالي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

610 6102 078102جملــة الفصـل
2 6102 610 1 جملــة البرنامج الفرعي

2 6102 610 1 جملــة البرنامج

2 الصید البحرى و تربیة األحیاء المائیةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

1 الصید البحريالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801
500وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري

011400500 جهر ميناء الهوارية

07801500جملــة الفصـل
500 1 جملــة البرنامج الفرعي

500 2 جملــة البرنامج

3 المیاهالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

3 الھندسة الریفیة و استغالل المیاهالبرنامج الفرعي

التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811
500 8الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه 1 800 24 500 27 500



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

273 نظـام أمـد

07811

0016005 000 800 1 500 تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب بوالية جندوبة

0020003 500 1 800 500 3تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب القسط 

00210011 000 26 000 تزويد بعض المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب

00230012 200 المشاريع المستعجلة لتدعيم منظومة الماء الصالح للشراب

500 8008 5001 50024 0781127جملــة الفصـل
27 50024 5001 8008 500 3 جملــة البرنامج الفرعي

27 50024 5001 8008 500 3 جملــة البرنامج

4 الغابات و تھیئة األراضي الفالحیةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

1 الغابات و المراعيالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801
000 5ديوان تنمية الغابات و المراعي بالشمال الغربي 9 600 1 300 2 400

0012005 000 9 600 1 300 2 400 المرحلة(مشروع تنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي   
(الرابعة

000 6005 3009 4001 078012جملــة الفصـل
2 4001 3009 6005 000 1 جملــة البرنامج الفرعي

2 4001 3009 6005 000 4 جملــة البرنامج
500 40013 91011 51028 32الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

اإلدارات الفنية: الفالحة 

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

274

_131 الباب:

100 3اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801 3 100 3 100

606060الوكالة العقارية الفالحية

310310310وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

340340340المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل

390 3902 3902 2ديوان تربية الماشية و توفير المرعى

270 1اإلستثمار في ميدان البحث07804 1 270 1 270

000 0001 0001 1معهد المناطق القاحلة

270270270القطب التكنولوجي بالجنوب

190 153التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 153 190 153 190

200 200138 200138 138تشجيعات مباشرة

020 0201 0201 1الوكالة العقارية الفالحية

070 0701 0701 1وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

900 9001 9001 1ديوان تربية الماشية و توفير المرعى

000 00011 00011 11ديوان الحبوب

560 560157 560157 157الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

اإلدارات الفنية: الفالحة 

275نظـام أمـد

_131 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

1 اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة و الغذائیةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

1 اإلنتاج الفالحيالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801
390 2ديوان تربية الماشية و توفير المرعى 2 390 2 390

030000900 900 900 مشاريع تحسين السالالت

030100250 250 250 برنامج اإلحاطة بقطاع الحليب

03020020 20 20 بحوث حول إستعمال وتنمية التقنيات الحديثة

030300200 200 200 تهيئة المباني وتجهيزات

030400350 350 350 اإلحاطة بتربية  الغنم والماعز  واإلبل

030600140 140 140 إقتناء وسائل نقل

030700530 530 530 المخطط المديري لإلعالمية و المحاسبة التحليلية

390 3902 078012جملــة الفصـل 2 390
التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810

200 30تشجيعات مباشرة 30 200 30 200

030600200 200 200 دعم أسعار البذور العلفية الممتازة

04030030 000 30 000 30 000 دعم قطاع الحليب

900 1ديوان تربية الماشية و توفير المرعى 1 900 1 900

0300001 500 1 500 1 500 مشروع تنمية الموارد العلفية

041800400 400 400 دعم بذور الدرع العلفي

000 11ديوان الحبوب 11 000 11 000

04130011 000 11 000 11 000 منحة تكوين المخزون اإلحتياطي و اإلستراتيجي من البذور

100 10043 0781043جملــة الفصـل 43 100
45 49045 49045 490 1 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

2 الصحة الحیوانیة و المراقبة البیطریةالبرنامج الفرعي



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

276 نظـام أمـد

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801
340المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل 340 340

020000200 200 200 تجهيزات

020100140 140 140 تهيئة مراكز لتجويد الخيل

07801340340جملــة الفصـل 340
340340340 2 جملــة البرنامج الفرعي

45 83045 83045 830 1 جملــة البرنامج

5 التعلیم العالي و البحث و التكوین و اإلرشاد الفالحيالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

2 البحث الفالحيالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
000 1معهد المناطق القاحلة 1 000 1 000

000100400 400 400 تهيئات مختلفة

00040080 80 80 إقتناء وسائل نقل

000500200 200 200 إقتناء تجهيزات مختلفة

00060020 20 20 تثمين نتائج البحوث

00080050 50 50 إقتناء معدات إعالمية

00320030 30 30 دراسات

003500150 150 150 بناء مكاتب ومخابر

00360070 70 70 تجهيزات ومعدات علمية

270القطب التكنولوجي بالجنوب 270 270

00390080 80 80 اقتناء وسائل نقل

00400030 30 30 اقتناء معدات إعالمية

004100100 100 100 اقتناء تجهيزات مختلفة

00420040 40 40 دراسات

00430020 20 20 تهيئات و إصالحات مختلفة

270 2701 078041جملــة الفصـل 1 270
1 2701 2701 270 2 جملــة البرنامج الفرعي

1 2701 2701 270 5 جملــة البرنامج

9 القیادة و المساندةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

1 اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

277 نظـام أمـد

07801

60الوكالة العقارية الفالحية 60 60

04000060 60 60 تجهيزات

310وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 310 310

010000310 310 310 التجهيزات

07801370370جملــة الفصـل 370
التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810

000 108تشجيعات مباشرة 108 000 108 000

04010038 000 38 000 38 000 منحة المحروقات لقطاعي الفالحة والصيد البحري

04020070 000 70 000 70 000 تشجيع الدولة لإلستثمار في قطاع الفالحة و الصيد البحري

020 1الوكالة العقارية الفالحية 1 020 1 020

0400001 020 1 020 1 020 عمليات  متصلة باإلصالح الزراعي

070 1وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 1 070 1 070

0100001 070 1 070 1 070 المصاريف المتعلقة بتنمية القطاع الفالحي وعمليات اإلشهار

090 090110 07810110جملــة الفصـل 110 090
110 460110 460110 460 1 جملــة البرنامج الفرعي

110 460110 460110 460 9 جملــة البرنامج
560 560157 560157 157الجملة العامة
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الجملة الجملة منح قروض الجملة قروض  استخالص  الجملة منح قروض 
2+1=3 2 1 بنكية قروض

 I ـ الصندوق الخاص بالتنمیة الفالحیة و الصید البحري

4,0 2,5 2,5 1,5 1,5 4,0 4,0  - قروض موسمية في إطار برنامج القروض المراقبة العادية

11,0 11,0 9,0 2,0 11,0 9,0 2,0  - منح وقروض إستثمارللبرنامج العادي 

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0  - منح برنامج اإلقتصاد في مياه الري لصغار الفالحين

3,0 3,0 2,5 0,5 3,0 2,5 0,5  - منح مصاحبة لقروض البنك التونسي للتضامن 

0,0 0,0 0,0  - المشروع النموذجي للفالحة الصغرى

27,0 25,5 20,5 5,0 1,5 1,5 27,0 20,5 6,5 (I) جملة فرعية

1,5 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0  II ـ صندوق النھوض بقطاع الزیتون

1,5 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 (II) جملة فرعية

28,5 27,0 21,0 6,0 1,5 0,0 1,5 28,5 21,0 7,5 (II) و (I) جملة فرعية

 IIIـ اإلمتیازات المنصوص علیھا بمجلة تشجیع اإلستثمارات

 1-  اإلمتيازات المشتركة 

21,0 6,0 6,0 15,0 15,0 21,0 6,0 15,0     *  صنف ب 

46,0 6,0 6,0 40,0 40,0 46,0 6,0 40,0     * صنف ج

67,0 12,0 12,0 0,0 55,0 55,0 0,0 67,0 12,0 55,0 جملة فرعية (1)

 2 - اإلمتيازات الخصوصية 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0     *  اإلقتصاد في مياه الري 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     * المناطق ذات الظروف المناخية الصعبة 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     * إعتمادات واجب إرجاعها 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0     * قروض عقارية

    * إمتيازات أخرى : ( المحافظة على المياه إكثار البذور 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0        إحداث المراعي ...)

26,5 26,5 17,5 9,0 26,5 17,5 9,0 جملة فرعية (2)

93,5 38,5 29,5 9,0 55,0 55,0 0,0 93,5 29,5 64,0 (2)+(1)=(III) جملة فرعية

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  vi ـ قروض للھیاكل المھنیة الفالحیة

1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 (VI) جملة فرعية

 v - نفقات أخرى 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0       ـ رسوم  و خدمات البنك الوطني الفالحي 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       ـ معلوم التأمين ضد حجر البرد و الحريق للزراعات الكبرى

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 (V) جملة فرعية

126,5 70,0 53,5 16,5 56,5 55,0 1,5 126,5 53,5 73,0  (V)+(VI)+(III)+(II)+(I) = المجموع العام

جدول حول موازنة مختلف اإلستعماالت و الموارد الخاصة
بالتشجيعات الفالحية لسنة 2014

( بحساب م د )

اعتمادات من الميزانية

اإلستعماالت 
موارد مختلفة

الموارد

البيانات



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

اإلدارات الفنية: الفالحة 13 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

279

1_

552دراسات عامة06600 552 552

792 2بناءات إدارية06603 540 450 375 2 952 937 935 710 450 4 077 7 109

779 2تجهيزات إدارية06604 1 360 1 590 1 572 11 400 1 842 1 340 1 680 938 12 901 18 701

296 2البرامج اإلعالمية06605 550 600 224 10 042 1 233 700 600 467 10 712 13 712

739 22التكوين06606 3 685 5 540 8 732 72 445 14 107 5 976 7 850 6 653 78 555 11 152 113 141

116مصاريف اإلعالنات و اإلشهار06607 30 30 19 625 79 30 30 30 651 820

471 23مصاريف مختلفة06608 500 1 645 18 332 22 385 500 500 1 000 19 563 43 948

933 20الغابات06675 2 450 1 900 1 544 26 124 10 918 7 400 2 000 3 503 29 130 136 736 52 951

815 9المحافظة على المياه و أديم األرض06676 2 150 1 900 2 577 9 421 334 5 800 5 200 4 260 10 269 151 400 25 863

559 480السدود و الهياكل المائية06677 22 270 35 050 14 361 790 657 345 578 9 300 37 412 32 576 918 031 1 294 127 1 342 897

224 34الموارد المائية الجوفية06678 1 450 290 307 37 950 28 146 2 340 185 862 42 688 30 730 74 221

916 34المناطق السقوية06679 6 800 16 230 18 873 85 413 10 193 15 750 8 520 17 083 110 686 54 727 162 232

304 45بحوث و دراسات فالحية06680 6 860 7 230 9 012 68 894 27 556 9 930 8 005 7 321 84 488 37 951 137 300

799الماء الصالح للشراب06681 490 200 100 197 62 850 350 300 224 2 414 1 786

087 10اإلرشاد و التأطير الفالحي06682 2 825 2 545 3 168 32 361 4 155 3 100 2 360 3 905 37 466 15 244 50 986

585 51الصيد البحري06683 14 060 11 640 3 563 22 479 9 042 8 890 7 310 24 098 53 987 628 103 327

314المشاريع الفالحية المندمجة06684 17 40 82 256 17 75 105 537 453
2 149 9991 735 646103 44682 78772 858476 8231 189 92666 07285 73565 537742 729 1 414 085 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2014
نظـام أمـد

اإلدارات الفنية: الفالحة _13 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

280

د1000بحساب 

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة و الغذائیة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلنتاج الفالحي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

اإلرشاد و التأطير الفالحي 06682
1 320 4 408 1 177 4 551 5 728 الجراد مقاومة  001500
428 10 10 118 2 578 88 55 3 001 100 3 144 النباتــــــي    باإلنتــاج    النهوض   002900
373 150 150 42 1 719 11 140 360 1 923 2 434 الحيوانية األعالف لتحليل مخبر بناء  004300
742 118 101 759 860 النباتية لألصناف الرسمي للتسجيل مخبر إحداث   004400
65 745 810 810 المداواة ضد مرض اللسان الألزرق004600
152 755 141 766 1 929 907 تدعيم عمليات التأطير و اإلرشاد004700
749 1 151 239 1 661 9 198 1 900 تدعيم حماية النباتات004800
78 220 42 256 1 058 298 تدعيم الصحة الحيوانية004900
241 255 231 265 1 752 496 تدعيم اإلنتاج الفالحي005000
95 142 87 150 1 157 237 تدعيم الهياكل المهنية005100
262 268 40 490 530 حماية جودة المنتوجات الفالحية005300

1 860 1 860 1 860 المداواة ضد مرض الحمى القالعية005500
3 272 275 275 المشروع النموذجي لتطوير دودة الحرير005700

179 2 89 144 126 270 منظمة إيكاردا- مكافحة ضد مرض التبقع السبتوري 005800
149 149 149 الوقاية من مرض طاعون المجترات الصغرى005900

425 200 275 461 235 36 150 315 390 705 1 596 تجهيزمخبر  لتحليل األعالف الحيوانية006100
200 5 195 200 تحسين إنتاجية قطاع الغالل و الخضر006200
270 270 270 تدعيم وحدات االحبوب006300
90 50 20 50 50 60 160 الفالحة البيولوجية006400

669 9646264554105 61214 9428104203402 19417 12415 0668222جملــة الفصـل

1 669 9646264554105 61214 9428104203402 19417 12415 22جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

281 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الصحة الحیوانیة و المراقبة البیطریة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

اإلرشاد و التأطير الفالحي 06682
598 325 300 2 373 220 3 376 3 596 الحيوانـــي باإلنتــــاج النهوض   003000

1 452 100 200 38 116 1 107 100 100 350 249 1 906 المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية006000
050 489385004252 1072 6253501003201 5023 066825جملــة الفصـل

2 050 489385004252 1072 6253501003201 5023 5جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

حمایة و مراقبة المنتجات الفالحیة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

اإلرشاد و التأطير الفالحي 06682
1 228 1 750 750 2 176 14 226 22 2 200 1 400 2 150 14 358 20 130 حماية األشجار و النباتات005200
898 200 800 328 554 338 200 400 466 1 376 50 2 780 حماية و جودة المنتوجات الفالحية005400

126 9502 5501 5041 7802 40036014 8002 6161 7342 9105015 0668222جملــة الفصـل

3 126 9502 5501 5041 7802 40036014 8002 6161 7342 9105015 22جملــة البرنامج الفرعي

1 845 7859 5052 1682 2333 07932 0604 3203 7762 3013 24437 53615 50جملــة البرنامج

الصید البحرى و تربیة األحیاء المائیة 2 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

282 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الصید البحري 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

الصيد البحري 06683
1 716 250 1 800 201 3 092 2 421 190 300 177 3 971 7 059 البحري للصيد وإجتماعية وإقتصادية تقنية دراسات  000100
359 433 354 438 792 البحري بالصيد الخاص اإلرشاد  000200
10 190 9 191 200 دراسة- البقالطة  ميناء حماية  000952  
451 1 549 282 1 718 2 000 بجرجيس البحري الصيد ميناء توسيع   001181
372 2 328 294 2 406 2 700 بطبلبة البحري الصيد ميناء توسيع   001352
127 1 373 127 1 373 1 500 بصيادة البحري الصيد ميناء توسيع  001452
106 106 106 تهيئات مختلفة بميناء الصيد البحري بطبرقة001532
109 547 99 557 628 656 تدعيم الصيد البحري001600

1 292 1 908 1 210 1 990 3 200 حماية ميناء الشابة001753
1 957 600 5 578 297 1 940 180 723 3 140 مشروع متابعة و مراقبة نشاط الصيد البحري عبر األقمار الصناعية001800
161 1 182 161 1 182 1 343 إصالح األرصفة العائمة بميناء جرجيس002000

1 024 2 446 960 2 510 3 470  مشروع تهيئة و تأهيل ميناء الصيد البحري و سوق الجملة لألسماك002151
بسوسة

401 110 2 789 76 3 224 3 300 حماية  مدخل ميناء بقالطة002200
377 423 364 436 800 التصرف المستديم في الثروات الساحلية لخليج قابس002300
1 249 1 249 250 صيانة الرافعة بميناء العطايا002461
62 138 200 200 إصالح األرصفة وتعزيزالحواجز بميناء الصيد البحري بالعطايا002561
235 1 120 208 1 147 1 355  توسيع سوق الجملة لبيع األسماك المعدة للتصدير بميناء الصيد البحري002661

بصفاقس
348 348 348  مراسي بمعتمدية قرقنة5جهر 002761

1 776 1 000 1 200 58 916 993 1 950 950 1 057 4 950 حماية سواحل خليج قابس من الصيد العشوائي002800
4 600 400 5 000 5 000 احداث ميناء بسيدي يوسف002961

39 39 39 إعداد بطاقات إنتاج الصيد البحري003000
120 120 120 تركيز نظام معلوماتي لتحسين متايعة اإلنتاج ومواسم الصيد003100

15 000 3 500 500 19 000 19 000 حماية ميناء قابس003381
1 988 2 000 1 300 188 5 100 5 288 توسيع ميناء الكتف003482
173 1 000 2 083 344 2 195 3 403 3 600 توسيع وحماية ميناء غار الملح003523



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

283 نظـام أمـد

06683
1 918 2 500 2 500 1 082 700 7 300 8 000 توسيع ميناء جرجيس003682

21 60 40 24 60 60 25 145 متابعة نشاط صيد التن003700
6 500 3 000 2 500 12 000 12 000 توسيع ميناء الشابة003853
4 571 500 400 5 471 5 471 حماية ميناء الهوارية003921
1 350 150 1 500 1 500 اصالح األرصفة بميناء أجيم00582ج
4 700 500 5 200 5 200 توسيع واصالح ميناء بنزرت00623ج

477 06051 64014 56311 9923 97221 8908 3108 0987 46224 73262853 06683102جملــة الفصـل

1 477 06051 64014 56311 9923 97221 8908 3108 0987 46224 73262853 102جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

تربیة األحیاء المائیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

الصيد البحري 06683
1 34 35 35 بالسدود السمك تربية تطوير  000300
37 453 490 490 الداخلية بالمياه األسماك تربية تنمية  000700
70 70 70 تركيز مصطبات بالسدود003200

0668359552570487108جملــة الفصـل

2 59552570487108جملــة البرنامج الفرعي

2 585 06051 64014 56311 4793 04222 8909 3108 0987 98724 32762853 103جملــة البرنامج

المیاه 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الموارد المائیة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

مصاريف مختلفة 06608



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

284 نظـام أمـد

06608
15 703 500 1 645 18 282 15 617 1 000 19 513 36 130 المياه عن التنقيب وكالة تجهيز    000100

703 64550015 2821 61718 00015 5131 13019 0660836جملــة الفصـل

الموارد المائية الجوفية 06678
1 023 400 16 410 323 1 000 526 1 495 1 849 عميقة آبار إحياء إعادة000100
453 100 50 81 3 392 6 200 70 125 3 675 3 662 4 076 المائية الموارد دراسة  000200
882 2 413 843 2 452 216 3 295 وتجارب بحوث   000300
721 70 50 109 2 994 449 110 70 70 3 245 2 526 3 944 والمراقبة القيس شبكة  000400

20 424 300 56 23 159 20 006 160 23 773 14 781 43 939 واستغاللها الجوفية المياه طبقات عن البحث  000500
52 30 30 1 086 43 30 30 1 095 72 1 198 العمومية المياه في التصرف  000600
922 100 45 2 746 665 230 2 918 430 3 813 المائية المائدة تغذية  000700
135 50 50 878 120 993 3 970 1 113 المائية للمائدة اإلصطناعية التغذية برنامج  000800  

1 393 300 7 530 1 000 150 20 3 355 1 700 المائية الموارد لمتابعة اإلعالمية المنظومة  000900  
175 10 109 140 15 7 132 223 294 المياه قطاع في اإلستثمار برنامج متابعة  001100  

8 044 200 756 5 141 3 859 9 000 تحديد ملكية األودية و السباخ001200
224 45034 9503072901 14637 34028 6888621852 73042 22130 0667874جملــة الفصـل

1 927 45049 9527901 2321 76356 34043 8621852 2011 73062 35130 110جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

السدود و األشغال المائیة الكبرى 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

السدود و الهياكل المائية 06677
5 413 400 900 128 3 229 4 1 200 3 670 749 4 447 10 070 عامة مائية  دراسات000100
2 338 200 200 157 3 395 1 338 300 450 465 3 737 6 290 الهياكل المائية و السدود وصيانة لمراقبة تجهيزات و تهيئات    000200  

94 1 506 25 1 575 1 600 مشارقة بئر سد مياه نوعية تحسين  000313
7 840 200 2 200 258 222 601 233 099 171 300 233 099 التلية السدود  000400
18 777 18 317 6 610 7 390 23 094 48 000 37 094 الجبلية السدود  000500

112 1 348 112 1 348 1 460 السدود إستغالل تحسين  000600  
49 296 800 1 500 4 980 45 694 800 4 704 1 382 52 580 سالم سيدي سد  000731
73 040 14 2 346 72 753 2 2 645 75 400 القبلي الوطن مجردة قناة  000800



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

285 نظـام أمـد

06677
58 730 1 2 626 58 500 77 2 780 9 800 61 357 جومين سد  000923
32 562 1 720 29 758 4 524 34 282 جومين مجردة قناة  001000
9 067 36 8 998 105 9 103 غزالة سد  001123
1 702 18 933 20 635 31 911 20 635 سجنان لحوض البراق سيدي مياه تحويل  001200  
11 425 13 255 11 281 13 399 45 950 24 680 سجنان سد  001323
25 634 1 579 25 501 1 712 114 27 213 سد سليانة001434
6 910 483 6 700 693 7 393 لبنى سد  001521
11 045 14 752 10 168 15 629 45 062 25 797 الهوارب سد  001641

754 6 043 399 6 398 24 000 6 797 جومين سجنان قناة  001723
494 286 420 360 520 780 العبيد وادي سد  001821

10 863 3 62 884 1 757 71 993 109 250 73 750 البراق سيدي مركب  001931
750 20 69 000 310 20 69 440 121 850 69 770 بربرة وادي مياه استغالل  002032

1 109 1 225 931 1 403 1 633 2 334 والمالح دويمس التين، سدود  002123
147 1 253 13 1 387 400 1 400 سرات رأس بجهة ساحلية أودية  002223
503 3 437 129 3 811 3 170 3 940 وزرقة حجار الرمل  البرك يعيش سيدي سدود دراسة  002300
247 753 1 000 600 1 000 دراسات  -مجردة جومين قناة مضاعفة 002400
439 261 366 334 600 700 دراسة  -جومين سجنان قناة مضاعفة  002523
725 24 125 608 24 242 8 806 24 850 يعيش سيدي سد   002671
70 31 350 31 420 1 000 31 420 الرمل سد  002751  
221 479 181 519 600 700 الحمي وادي سد دراسة  002813
511 389 407 493 600 900 سفيسقة سد دراسة  002942
429 1 29 888 30 318 90 000 30 318 مجردة ، جومين ، سجنان قناة مضاعفة  003000
988 9 012 338 9 662 12 900 10 000 الحمى سد  003113

1 319 200 150 275 12 335 981 200 100 12 998 24 800 14 279 الزرقة سد  003231
547 334 881 500 881 دراسة  -المولة سد  003332
308 578 886 500 886 دراسة   -الكبير سد    003432
581 1 419 490 1 510 2 600 2 000 والزياتين وقمقوم الحركة سدود دراسة    003500
76 93 7 444 93 7 520 13 500 7 613 الرميل  سد    003634

2 566 6 434 2 529 6 471 12 000 9 000 العبيد سد  003721
1 925 7 075 252 8 748 13 000 9 000 البرك سد  003842
300 300 300 دراسات  - مالق وادي على نبر سد إستغالل تحسين 003900

31 000 31 000 31 000 مليلة سد بناء  004032
4 326 1 500 3 000 219 31 923 363 2 000 3 400 293 34 912 47 200 40 968 المولى سد  004132
8 257 1 500 3 000 60 46 783 32 1 500 4 800 3 219 50 049 52 000 59 600 الكبير سد  004232



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

286 نظـام أمـد

06677
4 322 1 200 1 500 568 14 226 6 600 650 3 054 17 506 23 400 21 816 سيدي البراق سد إلى   المولى و الكبير و الزرقة سدود مياه تحويل  004300
3 091 8 909 2 983 9 017 8 000 12 000 سفيسيفة سد  004442
2 411 1 486 1 328 2 569 2 509 3 897 وبجاوة الجديد بفندق الضخ محطتي تدعيم  004500  
2 450 600 2 000 204 13 411 3 50 200 1 215 17 197 23 000 18 665 سد الحركة004623
4 340 1 600 2 000 1 830 4 730 587 500 750 1 352 11 311 23 600 14 500 سد المالح004723
6 334 800 2 300 2 355 13 111 48 30 2 300 3 300 19 222 21 442 24 900 سد التين004823
6 067 600 2 000 744 3 589 46 50 500 987 11 417 20 500 13 000 سد دويمس004923
2 598 120 200 10 7 872 919 150 181 9 550 20 000 10 800 سد قمقوم005023
3 524 400 700 270 4 106 2 133 800 6 067 16 153 9 000 تحويل مياه سد الحركة005200
2 300 1 200 1 500 300 100 100 4 500 5 000 تحويل مياه سد المالح005323
8 214 2 000 1 700 859 227 1 471 1 000 700 1 000 8 829 13 000 تحويل مياه سد التين005400
3 234 45 2 657 3 112 2 824 13 000 5 936 تحويل مياه سد الزياتين005523
5 595 1 200 1 700 461 544 1 351 100 250 2 497 5 302 500 9 500 تحويل مياه سد قمقوم005600
2 923 700 800 1 142 4 435 441 760 8 799 10 000 دراسة تفصيلية سدود الخطة العشرية الثانية005700
3 800 500 700 200 200 4 600 5 000 تحويل مياه سد دوميس005823
1 281 150 511 13 058 137 150 576 14 137 28 000 15 000 سد الزياتين005923
3 594 3 000 2 000 808 6 598 2 669 100 200 143 12 888 45 000 16 000 سد سرات006033
11 481 900 1 500 680 5 314 100 550 200 398 18 627 13 000 19 875 سد الكبير006171
13 929 500 2 000 2 633 24 362 7 674 100 300 1 176 34 174 110 157 43 424 تثليث قناة سجنان جومين مجردة006200

33 13 14 32 46 سد نبهانة006552
16 37 10 43 53 سد بئر مشارقة006622
950 50 252 748 1 000 دراسة ريط سدود  الشمال بالوسط006700
13 13 13 سد كساب006800

1 300 1 200 1 000 3 500 3 500 تدعيم محطة الضخ ببجاوة006900
2 600 650 300 282 250 2 000 1 001 17 15 700 3 550 ربط سد سيدي سعد وسد الهوارب007041

3 8 11 11 تهذيب واد مليان007100
700 300 530 470 1 000 إعداد أمثلة تقسيمية وبحوث عقارية لسدود الخطة العشرية القادمة00100ج

543 270480 05022 36135 50114 578790 300345 4129 57637 85932 127917 278 7251 342 066771جملــة الفصـل

2 543 270480 05022 36135 50114 578790 300345 4129 57637 85932 127917 278 7251 342 1جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

287 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الھندسة الریفیة و استغالل المیاه 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
552 552 552 دراسة حول التحكم في إستهالك الماء000600

06600552552552جملــة الفصـل

المناطق السقوية 06679
1 524 20 20 11 1 157 1 481 20 20 16 1 195 2 732 الريفية للهندسة دراسات   000900
11 251 3 000 6 000 4 528 51 981 600 5 000 6 000 7 400 57 760 76 760 العميـــقة  اآلبار  تعويـــض   001000

50 210 35 225 260 المائية بالجمعيات للنهوض  اإلحاطة001300  
36 32 68 267 68 بالوسط الري مياء إقتصاد مشروع 001500  
505 95 497 103 5 000 600 تدعيم القدرات و المهارات001800
180 20 161 20 19 100 200 مشروع تحسين التصرف في مياه واحات الجنوب002100

7 815 2 500 7 000 8 584 12 301 8 200 8 148 21 852 40 000 38 200 المسالك الفالحية بالمناطق السقوية002200
2 570 500 2 500 6 430 1 380 10 620 12 000 التوسع داخل وحول المناطق السقوية002300
4 920 2 000 8 080 3 364 11 636 15 000 تجهيز البحيرات و السدود الجبلية002400

59 460 250 3 231 38 3 962 4 000 تجهيز اآلبار ومد شبكات الري002500
1 900 1 769 131 7 600 1 900 احداث مناطق سقوية حول السدود الجبلية002600
1 200 1 000 1 000 1 872 465 1 500 3 107 5 072 حماية المناطق السقوية من التغدق002700
126 10 24 123 10 27 640 160 نجاز وإستغالل المناطق السقوية‘تدعيم القدرات في مجال متابعة 002800
60 60 240 60 انجاز منظومة معلوماتية لمتابعة استغالل المناطق السقوية002900
220 220 880 220 المتابعة عن بعد للمنشآت المائية بالمناطق السقوية العمومية الكبرى003000

1 000 500 500 1 000 1 000 2 000 دعم المجامع المائية في مجال صيانة منظومات الماء الصالح للشراب003100
1 500 750 750 1 500 1 500 3 000 دعم المجامع المائية في مجال صيانة منظومات الري بالمناطق السقوية003200

916 80034 2306 87316 41318 19385 75010 52015 0838 68617 727110 23254 06679162جملــة الفصـل

الماء الصالح للشراب 06681
29 197 2 224 2 174 226 تدعيم مشاريع الماءاالصالح للشراب000500
60 60 240 60 تحسين نوعية المياه بالوسط الريفي000600
420 200 180 100 300 300 300 900 منظمة(مشروع اإلدارة الرشيدة للماء الصالح للشراب بالوسط الريفي 000700  

(األمم المتحدة



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

288 نظـام أمـد

06681
40 40 20 50 50 100  اإلحاطة الفنية لإلطارات العاملة في قطاع الماء الصالح للشرب بالوسط000800

الريفي
250 250 500 500 دراسة المخطط المديري لمياه الشرب بواليتي الكاف وسليانة00100ج

41422430035085062197100200490799 7862 066811جملــة الفصـل

3 715 29035 4307 97316 16218 25586 60010 87016 3838 46217 141111 57057 164جملــة البرنامج الفرعي

3 185 010566 27031 28652 89535 596932 240399 46728 82146 52251 091 9981 365 6461 617 1جملــة البرنامج

الغابات و تھیئة األراضي الفالحیة 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الغابات و المراعي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

الغابات 06675
451 784 178 390 806 217 1 413 المشجرة األراضي أصحاب لفائدة تعويض    000200
406 150 453 8 319 197 300 453 8 378 9 328 الحرائق من الغابات حماية    000300
735 665 111 1 289 1 400 الدولية الغابية لألراضي العقاري التسجيل    000700
644 66 3 990 11 4 689 9 900 4 700 الحرائق من الغابات وحماية تنمية مشروع     001100

2 883 9 117 2 040 9 960 48 136 12 000 للغابات المندمجة التهيئة مشروع    001200  
4 024 2 576 3 852 2 748 6 600 المحافظة علي التنوع البيولوجي و التصرف في المحميات001300
595 100 100 65 422 100 100 171 67 860 مراجعة أمثلة التهيئة الغابية001500

4 145 500 200 241 1 214 3 395 600 400 123 1 782 34 600 6 300 التهيئة المندمجة للغابات المرحلة الثانية001600
5 850 1 500 1 500 5 900 1 000 1 950 44 100 8 850 حماية الغابات من الحرائق القرض اإليطالي001700
1 200 200 100 500 500 500 1 500 التسجيل العقاري لألراضي الغابية الدولية001900

933 45020 9002 5441 1241 91826 40010 0007 5032 1303 73629 951136 0667552جملــة الفصـل

1 933 45020 9002 5441 1241 91826 40010 0007 5032 1303 73629 951136 52جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

289 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

تھیئة و حمایة األراضي الفالحیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

المحافظة على المياه و أديم األرض 06676
562 150 100 17 671 300 200 200 100 700 1 500 التربة و المياه على بالمحافظة متعلقة دراسات  000100  
24 4 739 4 763 4 763 األرض وأديم الميـاه على للمحافظة المركزية اإلدارة  000200

9 229 2 000 1 800 2 560 4 011 34 5 600 5 000 4 160 4 806 82 800 19 600 حماية مصباة األودية000500
68 600 حماية مصباة األودية002600

815 1509 9002 5771 4212 8003349 2005 2605 2694 40010 863151 0667625جملــة الفصـل

بحوث و دراسات فالحية 06680
1 393 70 50 29 942 1 347 70 50 37 980 2 484 األرض لمركبات دراسات  000700
150 180 148 182 1 230 330 السقوية المناطق داخل األرض ملوحة تطور مراقبة برنامج002800  

543 1222950701 4951 1623750701 2301 8141 066802جملــة الفصـل

2 358 22011 9502 6061 5432 82910 8701 2505 2975 4314 63011 677152 28جملــة البرنامج الفرعي

4 291 67032 8504 1503 6674 74736 27012 25013 8007 5617 36640 628289 81جملــة البرنامج

التعلیم العالي و البحث و التكوین و اإلرشاد الفالحي 5 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التعلیم العالي الفالحي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

التكوين 06606
4 977 160 200 500 3 960 4 445 365 270 236 4 481 130 9 797 البيطري للطب الوطنية المدرسة    000112
4 392 320 400 517 4 707 3 222 615 620 722 5 157 132 10 336 الفالحية للعلوم الوطني المعهد    000211
211 80 100 120 4 174 45 110 110 105 4 315 4 685 بمقرن للفالحة العليا المدرسة    000322

1 399 320 400 390 4 145 839 450 610 265 4 490 6 654 بمجازالباب الريفي التجهيز لمهندسي العليا المدرسة    000431



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

290 نظـام أمـد

06606
741 130 160 350 2 398 400 245 225 257 2 652 3 779 بطبرقة الغابية والمراعي الغابات معهد    000532

1 100 190 240 315 3 425 508 450 375 240 3 697 5 270 المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم    000651
1 120 200 250 52 3 753 586 150 250 519 3 870 5 375 بتونس الغذائية للصناعات العليا المدرسة    000711
1 427 210 150 250 2 328 272 340 730 172 2 851 4 365 بماطر للفالحة العليا المدرسة    000823
1 253 160 200 310 3 398 843 220 280 255 3 723 5 321 بالكاف للفالحة العليا المدرسة    000933
1 142 150 300 92 2 206 583 25 300 520 2 462 3 890 معهد الدراسات التحضيرية بسكرة002200
125 80 100 225 850 5 155 130 100 990 1 380 المعهد األعلى للصيد البحري وتربية األسماك المائية002300

887 00017 5002 1212 3443 74835 12511 9003 3913 6883 85226238 0660660جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608
50 50 50 2008المساهمة في التظاهرة العالمية سرقسطة 000500

06608505050جملــة الفصـل

1 887 00017 5002 1212 3943 74835 12511 9003 3913 7383 90226238 60جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

البحث الفالحي 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
58 507 44 521 565 تسخين آلة  وإقتناء الفالحة وزارة مركب صيانــة    000400

211 211 211 تهيئة و توسيع مقر مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي001000
29 40 69 69 تهيئة وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي001100
200 200 200 200 400 تجديد شبكة الكهرباء بمقر مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي001200

20 20 40 40  تجديد شبكة الماء الصالح للشراب بمقر مؤسسة البحث والتعليم العالي001300
الفالحي

285801200240447184022020287 066031جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
171 12 247 430 430 تجهيز محاضن للمؤسسات في ميدان الفالحة و الصيد البحري000200

0660443043024712171جملــة الفصـل

بحوث و دراسات فالحية 06680



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

291 نظـام أمـد

06680
3 971 100 400 114 4 417 2 894 190 130 102 5 686 9 002 بتونس الفالحية للبحوث الوطني المعهد  000111
669 262 616 315 931 الغابية للبحوث الوطني المعهد  000200
973 65 80 1 882 594 95 115 160 2 036 3 000 و المياه و الغابات الريفية الهندسة في للبحوث الوطني المعهد  000311
823 150 200 120 1 277 210 120 190 450 1 600 2 570 الزيتونة معهد  000561
954 2 046 877 2 123 9 300 3 000 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك مع بالتعاون الفالحية البحوث مشروع  001200

2 346 1 100 1 200 1 118 8 096 1 211 1 700 1 500 1 000 8 449 13 860 البحوث بمشروع الخاصة التسيير مصاريف001300   
211 30 8 358 178 30 399 607 التعليم العالي والبحوث الفالحية وكالة تجهيز  001400

1 361 150 200 24 4 664 488 150 200 210 5 351 420 6 399 البيطرية للبحوث الوطني المعهد  001511
637 2 863 575 2 925 3 500 الفالحي للبحث الجامعة المشاريع  002300
271 200 17 531 233 786 3 562 1 019 الماء ميدان في البحث برنامج    002700  
754 450 500 781 3 643 488 500 500 730 3 910 12 933 6 128 تدعيم البحث الفالحي002900
808 85 1 490 646 1 737 6 455 2 383 تدعيم البحث البيطري003000
49 396 40 405 1 845 445 تكوين الباحثين003200
230 180 200 248 212 180 215 200 475 1 070 المركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفالحة البيولوجية بشط مريم003451
50 50 50 تأهيل محطات تجارب متعددة اإلختصاصات003500
320 160 200 34 190 20 180 125 347 232 904 المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش003600

10 280 400 400 708 1 708 7 777 400 450 295 4 574 13 496 المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار003800
3 549 390 300 381 1 200 3 339 450 450 381 1 200 5 820 إستغالل و صيانة باخرة للبحوث003900
1 194 500 350 2 249 4 907 107 200 445 8 448 9 200 تدعيم البرامج اإليالفية حول الزراعات الكبرى004000
1 619 175 120 200 46 4 1 655 110 145 246 2 160 المركز الجهوي للبحوث الفالحية بسيدي بوزيد004143
791 210 230 399 1 210 270 199 950 1 630 المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة004331

1 000 1 000 1 000 احداث مدينة البستنة004451
120 100 80 20 200 80 300 هبة من(شبكة دعم البحوث الفالحية ببلدان البحر األبيض المتوسط 004500  

(االتحاد األروبي
350 350 700 700 إحداث وتجهيز مخبر جهوي للتحاليل البيطرية بقفصة004671

330 26033 8304 5664 1886 36840 86021 6555 4444 8475 51551 17434 0668089جملــة الفصـل

2 788 28033 0504 6185 1536 41241 86021 8955 6444 0785 51553 88934 90جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

292 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

معالجة المعلومات العلمیة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البرامج اإلعالمية 06605
588 250 250 212 2 320 111 350 250 250 2 659 3 620 والتعليم الفالحي للبحوث وطنية إعالمية شبكة إحداث000500
492 3 340 492 3 340 3 832 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000800

080 6602122502501 9992502503506035 4525 066057جملــة الفصـل

3 080 6602122502501 9992502503506035 4525 7جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التكوین المھني الفالحي 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

التكوين 06606
373 60 130 98 1 496 335 75 140 98 1 509 2 157 بطبرقة البحري للصيد المهني التكوين مركز     001032

1 127 100 260 302 6 938 922 247 300 236 7 022 8 727 البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد     001100
307 125 150 509 5 039 6 355 160 238 5 371 6 130 البحري للصيد المهني ومراكز التكوين مدارس تهيئة    001200  

1 927 1 400 2 500 4 701 21 758 32 2 174 3 350 2 689 24 041 32 286 الفالحي المهني التكوين    001300
1 076 1 1 723 1 034 1 1 765 10 890 2 800 2000 برنامج -المهني مراكزالتكوين تأهيل  001800

810 6854 0401 6113 9545 32936 8512 9502 2623 7083 89039 10010 0660652جملــة الفصـل

4 810 6854 0401 6113 9545 32936 8512 9502 2623 7083 89039 10010 52جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

293 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلرشاد الفالحي 5 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البرامج اإلعالمية 06605
40 40 40 إنجاز المخطط المديري لإلعالمية بوكالة اإلرشاد و التكوين الفالحي000700

06605404040جملــة الفصـل

اإلرشاد و التأطير الفالحي 06682
242 40 40 128 76 40 40 129 165 450 الفالحي والتكوين اإلرشاد وكالة تجهيز  004100

066824501651294040761284040242جملــة الفصـل

5 4902051294040761684040242جملــة البرنامج الفرعي

5 807 25557 8808 56210 32915 168119 22636 03512 67613 72812 667137 83345 211جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
875 50 30 134 777 60 50 202 1 089 دراســــــــات    000100

1 630 470 200 335 2 100 116 875 420 250 3 074 4 735 مختلفة تهيئات    000200
505 2343352305202 2762504709358932 8243 066035جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
2 373 1 200 1 500 1 515 8 816 1 746 1 200 1 500 844 10 114 15 404 نقل وسائل إقتناء     000100  
157 160 90 45 1 725 26 140 180 94 1 737 2 177 المركزية لإلدارة تجهيزات إقتناء     000300  
78 612 70 620 690 هاتف بمجمع  الوزارة تجهيــز    000500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

294 نظـام أمـد

608 3602 5901 5601 1531 84211 3401 6801 4719381 27112 0660418جملــة الفصـل

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607
116 30 30 19 625 79 30 30 30 651 820 واإلشهار اإلعالنات مصاريف    000100

0660782065130303079625193030116جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608
7 768 6 768 500 500 7 768 للتوزيع إعتمادات   000300

768 7687 7685005006 066087جملــة الفصـل

بحوث و دراسات فالحية 06680
335 150 50 34 2 075 201 150 150 2 143 2 644 الدولية األراضي هيكلة إعادة  001600
102 200 100 144 799 1 200 200 944 1 345 اإلحياء شركات متابعة  002400

874178150350437 0873503502022 9893 066803جملــة الفصـل

المشاريع الفالحية المندمجة 06684
13 80 1 92 147 93 متابعة مشروع دعم الخدمات الفالحية000300
271 17 10 2 255 17 15 13 300 300 المرحلة الثانية(متابعة مشروع تحسين التصرف في الموارد الطبيعية 000500  )
30 30 60 90 60 متابعة مشروع التنمية الفالحية المندمجة بواليتي الكاف والقصرين000600

066844535371057517256824017314جملــة الفصـل

1 748 27713 0402 0922 9682 04016 17210 7553 5682 5901 12553719 37جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الدراسات و األنظمة المعلوماتیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البرامج اإلعالمية 06605
1 216 300 350 12 4 342 630 350 350 217 4 673 6 220 لإلعالمية المديري  المخطط    000400  

216 342123503001 6732173503506304 2204 066056جملــة الفصـل

بحوث و دراسات فالحية 06680
6 479 1 000 1 300 1 710 21 723 3 166 1 500 2 000 829 24 717 32 212 الفالحي اإلقتصادي بالنهوض خاصة دراسات  000800
1 096 30 50 3 1 394 993 50 50 37 1 443 2 573 فالحية إحصائية دراسات  000900
284 150 150 141 88 300 180 157 725 للفالحة الوطني المرصد  002100  



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

295 نظـام أمـد

06680
214 1 344 141 1 417 634 1 558 تدعيم اإلحصائيات الفالحية003100

1 416 500 700 526 58 43 1 200 950 444 563 3 200 دراسة التهيئة العقارية004200
400 500 900 900 استقصاء حول المعطيات الهيكلية للمستغالت الفالحية00400ج

889 1809 2002 2392 6602 43124 6504 3003 4903 2971 16863428 0668041جملــة الفصـل

2 105 48011 5502 2512 0022 06129 0005 6504 7073 9701 38863432 47جملــة البرنامج الفرعي

9 853 75724 5904 3434 9704 10145 17215 4057 2756 5603 17152 5131 84جملــة البرنامج

2 149 4831 718 074103 44682 78772 858476 7331 189 57366 07285 73565 537742 566 1 413 659 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

اإلدارات الفنية: الفالحة 

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

296

_131 الباب:

825 10 327 130 11 022 11 152 التكوين 09606
62 736 7 000 6 200 2 238 58 562 9 684 34 300 8 000 9 844 74 908 136 736 الغابات 09675
123 254 6 000 8 000 6 633 7 513 68 679 14 200 21 500 26 507 20 514 151 400 المحافظة على المياه و أديم األرض 09676
380 931 16 950 26 500 29 077 840 669 202 249 3 015 11 420 21 211 1 056 232 1 294 127 السدود و الهياكل المائية 09677
13 962 1 300 1 060 69 14 339 4 603 3 070 2 190 2 269 18 598 30 730 الموارد المائية الجوفية 09678
28 327 5 590 7 000 5 359 8 451 12 685 8 590 8 517 24 935 54 727 المناطق السقوية 09679
10 569 300 177 26 905 4 793 33 158 37 951 بحوث و دراسات فالحية 09680

528 1 886 246 2 168 2 414 الماء الصالح للشراب 09681
4 535 10 709 3 932 11 312 15 244 اإلرشاد و التأطير الفالحي 09682
401 227 381 247 628 الصيد البحري 09683
399 60 45 33 364 60 80 33 537 المشاريع الفالحية المندمجة 09684

1 735 64668 34843 19063 235307 746979 62143 55348 80537 200626 467 1 253 127 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2014
نظـام أمـد

اإلدارات الفنية: الفالحة _13 الباب:

297

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة و الغذائیة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلنتاج الفالحي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

اإلرشاد و التأطير الفالحي 09682
100100النباتــــــي    باإلنتــاج    النهوض   002900 100
562367 6752541 1تدعيم عمليات التأطير و اإلرشاد004700 1 929
430 7682 1296 0692 7تدعيم حماية النباتات004800 9 198
98276916142تدعيم الصحة الحيوانية004900 1 058
976776917835تدعيم اإلنتاج الفالحي005000 1 752
604553546611تدعيم الهياكل المهنية005100 1 157

485 7094 88810 3063 0968211جملــة الفصـل 15 194

1 485 7094 88810 3063 11جملــة البرنامج الفرعي 15 194

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

حمایة و مراقبة المنتجات الفالحیة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

اإلرشاد و التأطير الفالحي 09682
64450حماية و جودة المنتوجات الفالحية005400 50

0968264450جملــة الفصـل 50

3 64450جملــة البرنامج الفرعي 50
1 535 7094 93210 3123 11جملــة البرنامج 15 244



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

298 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

الصید البحرى و تربیة األحیاء المائیة 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الصید البحري 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

الصيد البحري 09683
247381227401تدعيم الصيد البحري001600 628

09683247381227401جملــة الفصـل 628

1 247381227401جملــة البرنامج الفرعي 628

2 247381227401جملــة البرنامج 628

المیاه 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الموارد المائیة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

الموارد المائية الجوفية 09678
708787707788عميقة آبار إحياء إعادة000100 1 495
209 000278031505002 9151206001 1المائية الموارد دراسة  000200 3 662
21617739وتجارب بحوث   000300 216
382100100944 027380407091 2والمراقبة القيس شبكة  000400 2 526
735 377696005 3928 2002 2601 9291 9واستغاللها الجوفية المياه طبقات عن البحث  000500 14 781
724824العمومية المياه في التصرف  000600 72
3597135971المائية المائدة تغذية  000700 430
المائية للمائدة اإلصطناعية التغذية برنامج  000800  3 14948034012 3212002001 249 3 970
المائية الموارد لمتابعة اإلعالمية المنظومة  000900  1622 0001 1931485002 707 3 355
المياه قطاع في اإلستثمار برنامج متابعة  001100  6129101231710196 223



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

299 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

962 30013 0601 339691 60314 0704 1903 2692 5982 0967818جملــة الفصـل 30 730

1 962 30013 0601 339691 60314 0704 1903 2692 5982 18جملــة البرنامج الفرعي 30 730

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

السدود و األشغال المائیة الكبرى 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

السدود و الهياكل المائية 09677
938 00020049 1621 758120 54237 133التلية السدود  000400 171 300
053 94734 99713 90016 1038 22الجبلية السدود  000500 48 000
563 8362379 9648جومين سد  000923 9 800
سجنان لحوض البراق سيدي مياه تحويل  001200  27 1964 71521 08410 827 31 911
042 90823 65322 29717 28سجنان سد  001323 45 950
114114سد سليانة001434 114
261 80142 8262 23640 4الهوارب سد  001641 45 062
660 3409 60314 3971 22جومين سجنان قناة  001723 24 000
7513520العبيد وادي سد  001821 520
794 45614 20394 0473 106البراق سيدي مركب  001931 109 250
809 04128 85093 121بربرة وادي مياه استغالل  002032 121 850
592 063570411 1والمالح دويمس التين، سدود  002123 1 633
35050400سرات رأس بجهة ساحلية أودية  002223 400
760 6324102 5381 1وزرقة حجار الرمل  البرك يعيش سيدي سدود دراسة  002300 3 170
56040600دراسات  -مجردة جومين قناة مضاعفة 002400 600
300300600دراسة  -جومين سجنان قناة مضاعفة  002523 600
277 5293 8065 8يعيش سيدي سد   002671 8 806
الرمل سد  002751  5804201 000 1 000
600600الحمي وادي سد دراسة  002813 600
600600سفيسقة سد دراسة  002942 600
754 24612 36977 6317 82مجردة ، جومين ، سجنان قناة مضاعفة  003000 90 000
903 9971 75614410 12الحمى سد  003113 12 900
526 2743 18161921 24الزرقة سد  003231 24 800
357143500دراسة  -المولة سد  003332 500



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

300 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09677
357143500دراسة   -الكبير سد    003432 500
600 5522 0481 1والزياتين وقمقوم الحركة سدود دراسة    003500 2 600
125 3752 17811 3221 12الرميل  سد    003634 13 500
028 9723 5005008 11العبيد سد  003721 12 000
884 1164 0008 0001 12البرك سد  003842 13 000
683 9845331 57362744 46المولى سد  004132 47 200
636 8455196 30344 678193 48الكبير سد  004232 52 000
649 7513 3396119 23سيدي البراق سد إلى   المولى و الكبير و الزرقة سدود مياه تحويل  004300 23 400
435 5652 0015 9991 6سفيسيفة سد  004442 8 000
وبجاوة الجديد بفندق الضخ محطتي تدعيم  004500  2 5095691 940 2 509
649 257944 85218 8283201 20سد الحركة004623 23 000
716 2007 5002 7853 3993 8486001526 22سد المالح004723 23 600
148 5005001 0602 2343 892140414 4061 19سد التين004823 21 442
303 50013 0001 5631343 4982 0021 19سد دويمس004923 20 500
813 9871001003 30569515 19سد قمقوم005023 20 000
755 4006002 5958031 00010 1532 14تحويل مياه سد الحركة005200 16 153
799 9542476 8855 1156 6تحويل مياه سد الزياتين005523 13 000
372128222278تحويل مياه سد قمقوم005600 500
279 7214 96723 0331 26سد الزياتين005923 28 000
554 00010 0006 5916 8558 01013 0008 5001 4907 28سد سرات006033 45 000
440 0005 5003 2751253197413 6001 11سد الكبير006171 13 000
938 0008508 5704 79910 27785 8807 102تثليث قناة سجنان جومين مجردة006200 110 157
200 00012 5002 7001 2003 8002 9ربط سد سيدي سعد وسد الهوارب007041 15 700

931 950364 50016 07726 66929 249840 015186 4203 21111 23221 056 096771جملــة الفصـل 1 278 127

2 931 950364 50016 07726 66929 249840 015186 4203 21111 23221 056 1جملــة البرنامج الفرعي 1 278 127

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الھندسة الریفیة و استغالل المیاه 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

المناطق السقوية 09679



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

301 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09679
بالوسط الري مياء إقتصاد مشروع 001500  26780187 267
327 1576734 8434تدعيم القدرات و المهارات001800 5 000
40604060مشروع تحسين التصرف في مياه واحات الجنوب002100 100
565 50014 0005 2377 6985 50067 5178 9778 22المسالك الفالحية بالمناطق السقوية002200 40 000
600 8757 7256احداث مناطق سقوية حول السدود الجبلية002600 7 600
1235046712250468نجاز وإستغالل المناطق السقوية‘تدعيم القدرات في مجال متابعة 002800 640
240240انجاز منظومة معلوماتية لمتابعة استغالل المناطق السقوية002900 240
880880المتابعة عن بعد للمنشآت المائية بالمناطق السقوية العمومية الكبرى003000 880

327 59028 0005 3597 4515 6858 59012 5178 9358 0967924جملــة الفصـل 54 727

الماء الصالح للشراب 09681
886288 16861 2تدعيم مشاريع الماءاالصالح للشراب000500 2 174
240240تحسين نوعية المياه بالوسط الريفي000600 240

886528 1682461 096812جملــة الفصـل 2 414

3 855 59028 0005 3597 3375 93110 59012 5178 1038 27جملــة البرنامج الفرعي 57 141

3 748 840407 56023 50534 34534 783865 675203 61014 99713 93331 101 1جملــة البرنامج 1 365 998

الغابات و تھیئة األراضي الفالحیة 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الغابات و المراعي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

الغابات 09675
886 0145 7754 1251 8الحرائق من الغابات وحماية تنمية مشروع     001100 9 900
للغابات المندمجة التهيئة مشروع    001200  48 13644 7413 395 48 136
055 00019 5002 2381 8072 9099 0007 0005 647443 18التهيئة المندمجة للغابات المرحلة الثانية001600 34 600
400 00034 7005 3004 00029 8005 9حماية الغابات من الحرائق القرض اإليطالي001700 44 100

736 00062 2007 2386 5622 68458 3009 00034 8448 9089 0967574جملــة الفصـل 136 736

1 736 00062 2007 2386 5622 68458 3009 00034 8448 9089 74جملــة البرنامج الفرعي 136 736



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

302 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

تھیئة و حمایة األراضي الفالحیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

المحافظة على المياه و أديم األرض 09676
654 00054 0006 6338 5136 200797 50014 50721 51426 20حماية مصباة األودية000500 82 800
600 60068 68حماية مصباة األودية002600 68 600

254 000123 0006 6338 5136 6797 20068 50014 50721 51426 0967620جملــة الفصـل 151 400

بحوث و دراسات فالحية 09680
السقوية المناطق داخل األرض ملوحة تطور مراقبة برنامج002800  691539547683 1 230

09680691539547683جملــة الفصـل 1 230

2 937 000123 0006 6338 0606 2188 20069 50014 50721 20526 21جملــة البرنامج الفرعي 152 630
4 673 000186 20013 87114 6228 90266 50078 50048 35129 11336 96جملــة البرنامج 289 366

التعلیم العالي و البحث و التكوین و اإلرشاد الفالحي 5 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التعلیم العالي الفالحي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

التكوين 09606
130130البيطري للطب الوطنية المدرسة    000112 130
132132الفالحية للعلوم الوطني المعهد    000211 132

09606132130262جملــة الفصـل 262

1 132130262جملــة البرنامج الفرعي 262



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

303 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

البحث الفالحي 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بحوث و دراسات فالحية 09680
096 2041 29828 9والتعمير لإلنشاء الدولي البنك مع بالتعاون الفالحية البحوث مشروع  001200 9 300
420220200البيطرية للبحوث الوطني المعهد  001511 420
الماء ميدان في البحث برنامج    002700  2 6569061 5541773001 531 3 562
571 3622 56810 3651 11تدعيم البحث الفالحي002900 12 933
968 4872 9395163 5تدعيم البحث البيطري003000 6 455
651194 6761691 1تكوين الباحثين003200 1 845

560 4781773008 16125 3543 0968031جملــة الفصـل 34 515

2 560 4781773008 16125 3543 31جملــة البرنامج الفرعي 34 515

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التكوین المھني الفالحي 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

التكوين 09606
327563 89010 200010 برنامج -المهني مراكزالتكوين تأهيل  001800 10 890

327563 89010 0960610جملــة الفصـل 10 890

4 327563 89010 10جملــة البرنامج الفرعي 10 890

5 385 8051773009 29135 3763 42جملــة البرنامج 45 667

القیادة و المساندة 9 البرنامج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

304 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

المشاريع الفالحية المندمجة 09684
3311433114متابعة مشروع دعم الخدمات الفالحية000300 147
المرحلة الثانية(متابعة مشروع تحسين التصرف في الموارد الطبيعية 000500  )10602301060230 300
70203555متابعة مشروع التنمية الفالحية المندمجة بواليتي الكاف والقصرين000600 90

09684338060364334560399جملــة الفصـل 537

1 338060364334560399جملــة البرنامج الفرعي 537

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الدراسات و األنظمة المعلوماتیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بحوث و دراسات فالحية 09680
58549528106تدعيم اإلحصائيات الفالحية003100 634

0968058549528106جملــة الفصـل 634

2 58549528106جملــة البرنامج الفرعي 634
9 61880604135614560505جملــة البرنامج 1 171

247 269609 979الجملة  العامة 37 200 48 805 43 553 290 702 63 235 43 190 68 348 1 252 599 1 718 074



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

اإلدارات الفنية: الفالحة 

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

305

_131 الباب:

450 30اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801 4 900 7 170 12 027 83 183 17 950 5 500 6 790 15 420 92 070 115 923 137 730

127 13ديوان تنمية الغابات و المراعي بالشمال الغربي 1 300 2 000 1 500 34 228 9 046 2 400 3 000 2 625 35 084 110 832 52 155
324الوكالة العقارية الفالحية 60 85 82 1 109 324 60 85 82 1 109 1 660

271وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 310 320 332 2 201 271 310 320 332 2 201 3 587 3 434
337المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل 340 340 337 2 095 327 340 340 337 2 105 3 449
477 11ديوان تربية الماشية و توفير المرعى 2 390 2 795 6 394 40 718 5 543 2 390 3 045 7 994 44 802 1 504 63 774

384 4وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري 500 1 230 3 382 2 372 2 439 4 050 5 379 11 868
530الشركة الوطنية لحمايات النباتات 400 460 1 390 1 390

523 8اإلستثمار في ميدان البحث07804 1 270 2 300 3 650 8 942 6 369 1 270 2 300 1 850 12 896 24 685

869 6معهد المناطق القاحلة 1 000 1 500 1 850 7 348 6 369 1 000 1 500 1 850 7 848 18 567
654 1القطب التكنولوجي بالجنوب 270 800 1 800 1 594 270 800 5 048 6 118

235 108التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 155 800 158 202 172 328 1 886 466 95 563 155 800 158 202 172 937 1 898 529 2 481 031

358 70تشجيعات مباشرة 138 200 142 500 149 214 1 731 834 69 897 138 200 142 500 149 214 1 732 295 2 232 106
160الوكالة العقارية الفالحية 1 020 1 590 1 624 13 400 10 1 020 1 590 1 624 13 550 17 794

070 1وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 920 990 7 694 1 070 920 990 7 694 10 674
839 24ديوان تربية الماشية و توفير المرعى 4 510 3 710 5 945 46 606 14 855 4 510 3 710 6 380 56 155 85 610

246 12ديوان الحبوب 11 000 9 482 7 528 84 495 10 169 11 000 9 482 7 702 86 398 124 751
632وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري 326 437 632 326 437 1 395

701 6ديوان األراضي الدولية 2 000 6 701 2 000 8 701
540 57التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 24 500 28 400 34 000 46 410 2 471 27 500 29 600 78 075 53 204 101 900 190 850



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

بيان المؤسسات و البرامجالفصل
2014 2014

م.خ.ق.م

306 نظـام أمـد

07811
540 57الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه 24 500 28 400 34 000 46 410 2 471 27 500 29 600 78 075 53 204 101 900 190 850

2 834 296217 823268 282196 892190 070122 3532 025 001222 005196 072186 470204 748 2 056 699 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

نظـام أمـد

اإلدارات الفنية: الفالحة 

307

_131 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

اإلنتاج الفالحي و الجودة و السالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة و الغذائیة 1البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

اإلنتاج الفالحي 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801
645 7ديوان تربية الماشية و توفير المرعى 2 390 2 395 3 925 36 853 4 403 2 390 2 545 4 525 39 345 53 208

مشاريع تحسين السالالت 03000023 30717 9872 6088009001 01216 2852 1088009003 214
برنامج اإلحاطة بقطاع الحليب 0301004 1913 0372352502504193 037235250250419

بحوث حول إستعمال وتنمية التقنيات الحديثة 030200520270202020190270202020190
تهيئة المباني وتجهيزات 0303005 0282 2103003002002 0182 1603003002002 068

اإلحاطة بتربية  الغنم والماعز  واإلبل 0304007 5305 9707105003505 405660500350615
إقتناء وسائل نقل 0306001 1816211427514020362114275140203

المخطط المديري لإلعالمية و المحاسبة التحليلية 0307004 8863 535602005305613 52560200530571
برنامج خاص باألرشيف 0308001501401014010

مشروع تكثيف لحوم األبقار 0309001 5151 3151001001 3151005050
برنامج تهجين األبقار بسالالت لحمية 0310004 9004 2603403004 095290200315

645 3907 3952 9252 8533 40336 3904 5452 5252 3454 20839 53جملــة الفصـل 07801

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

308 نظـام أمـد

07810

087 19تشجيعات مباشرة 30 200 25 500 41 285 270 319 18 637 30 200 25 500 41 285 270 769 386 391

دعم تربية األراخي المؤصلة 0305002 7502 150285300151 800285300365
دعم أسعار البذور العلفية الممتازة 0306001 220620200200200620200200200

دعم قطاع الحليب 040300354 395248 36737 49525 00030 00013 533248 36737 49525 00030 00013 533
دعم قطاع تربية الماشية 0404003 8173 105366763 00536776

دعم القطاع الفالحي و الصيد البحري منحة اإلستغالل 04050011 56810 0001 56810 0001 568
ديوان الحبوب( دعم فارق السعر للسداري المورد   ) 041600413413413

 مساهمة لدعم تكلفة تكوين مخزونات تعديلية لبعض المنتوجات
الفالحية

04170011 5706 0021 5684 0006 0021 5684 000

إعانات عينية لفائدة صغار الفالحين 050100133133133
الشركة الوطنية( تعهد و صيانة طائرتين للقيام بحمالت المداواة  

(لحماية النباتات
060000525525525

839 24ديوان تربية الماشية و توفير المرعى 4 510 3 710 5 945 46 606 14 855 4 510 3 710 6 380 56 155 85 610

مشروع تنمية الموارد العلفية 03000054 78447 1722 9007001 5002 51237 6232 9007001 50012 061
إعانة ببذور الصوجا لصغار الفالحين 030100837837837

تكوين مخزون إحتياطي من بزور القصيبة 0302001 6421 3423001 342300
مشروع  معالجة التبن باليوريا 0303001 7231 4432801 443280

305 9414351 9418708704 6814 0304006 ألف طن من قوالب الفصة20مشروع توفير 
التطهير المالي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى 03070018 2732 6102 6102 61010 4432 6102 6102 61010 443

دعم بذور الدرع العلفي 0418001 670420400400450420400400450

246 12ديوان الحبوب 11 000 9 482 7 528 84 495 10 169 11 000 9 482 7 702 86 398 124 751

 إعانات عينية لصغار و متوسطي المربين لواليات الوسط و
الجنوب

0200003 3323 3323 30527

إعانة لصغار الفالحين المنتجين للدقلة بواحات قبلي 0406007237051870518
إعانة عينية  لصغار الفالحين المنتجين للدقلة بواحات توزر 040700300300300

إعانة عينية  لصغار  الفالحين 04080032 27330 2033591 71130 2031851 885
إعانات عينية لصغار المربين 0409004 2912 7911 5002 7911 500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

309 نظـام أمـد

07810

2000/1999منحة التسليم السريع لمادة الشعير للموسم   0410004 8802 4402 4402 4402 440
إعانة عينية  بالحبوب لصغار المربين 04110011 6989 7481 9509 7481 950

2001/2000منحة التسليم السريع لمادة الشعير للموسم   0412002 6031 4721 1311 4721 131
منحة تكوين المخزون اإلحتياطي و اإلستراتيجي من البذور 04130064 65135 4077 3439 48211 0001 41933 5317 3439 48211 0003 295

701 6ديوان األراضي الدولية 2 000 6 701 2 000 8 701

عمليات تعهد األراضي الدولية الفالحية المسترجعة 0500008 7012 0006 7012 0006 701
172 71056 69245 45938 42061 661403 71043 69245 06838 32262 453415 605جملــة الفصـل 07810

658 661454 66766 59341 23748 10048 064440 27365 38441 08748 10063 817 1 جملــة البرنامج الفرعي

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

الصحة الحیوانیة و المراقبة البیطریة 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801
337المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل 340 340 337 2 095 327 340 340 337 2 105 3 449

تجهيزات 0200002 3301 5801971902001631 580197190200163
تهيئة مراكز لتجويد الخيل 0201001 119525140150140164515140150140174

095337340340337 1053373403403272 4492 3جملــة الفصـل 07801

3 4492 1053373403403272 095337340340337 2 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

310 نظـام أمـد

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

حمایة و مراقبة المنتجات الفالحیة 3البرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801
530الشركة الوطنية لحمايات النباتات 400 460 1 390 1 390

تهيئات وتجهيزات 0500001 3901 390460400530
390460400530 3901 1جملــة الفصـل 07801

1 3901 390460400530 3 جملــة البرنامج الفرعي

663 500458 16266 93041 57748 44048 391442 82865 72141 82748 44064 684 1 جملــة البرنامج

الصید البحرى و تربیة األحیاء المائیة 2البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

الصید البحري 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801
945 1وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري 500 1 230 3 382 1 172 4 050 4 179 8 229

تهيئة ميناء الصيد البحري بقابس 0108001 1311 131401146130454
تهيئة ميناء الصيد البحري بهرقلة 0109002 4482 4481711 086600591
والية مدنين( مشروع إستغالل بحيرة البيبان  ) 011000550400150400150



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

311 نظـام أمـد

07801

تدخالت إستثنائية لتأهيل قطاع الصيد البحري 011100200200200
تهيئة موانئ الصيد البحري 0112002 0002 0002 000

تهيئة ميناء سلقطة 0113001 0001 000500500
جهر ميناء الهوارية 011400900900500400

945 2305001 3821 1723 0501 1794 2294 8جملــة الفصـل 07801

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
632وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري 326 437 632 326 437 1 395

 تحمل الدولة لإلنعكاس المالي المتأتي من تخفيض معاليم الخدمات
المينائية

0419001 395437326632437326632

395437326632437326632 1جملــة الفصـل 07810

9 6244 6164 3766321 6093 7081 2305002 577 1 جملــة البرنامج الفرعي

9 6244 6164 3766321 6093 7081 2305002 577 2 جملــة البرنامج

المیاه 3البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

الھندسة الریفیة و استغالل المیاه 3البرنامج الفرعي

التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811
540 57الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه 24 500 28 400 34 000 46 410 2 471 27 500 29 600 78 075 53 204 101 900 190 850

1قسط -برنامج تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب 1 00010013 50013 50011 8151 685
1نابل القسط-تجديد شبكة الماءالصالح للشراب بمنطقةعين غراب 0002001 4001 4001 400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

312 نظـام أمـد

07811

2نابل القسط-تجديد شبكة الماء الصالح للشراب بمنطقة عين غراب 0003002 1002 1002 100
1بعض مناطق والية سليانة بماء صالح للشراب قسط . مشروع تز 0004002 4702 4702 40070

1قسط - مشروع تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب  000500500500200300
2بعض مناطق والية سليانة بماء صالح للشراب قسط .مشروع تز 0006002 2202 2201 967253

 تزويد بعض المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب بوالية سيدي
بوزيد

000700599599599

2تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب القسط  000800200200200
مشروع تزويد منطقة السمران بلطة بوعوان بالماء الصالح للشراب 0009001 9001 0808208971 003

 مشروع تزويد حي الرماية معتمدية عين دراهم بالماء الصالح
للشراب

001000500500335165

بالماء الصالح للشراب) والية قبلي(تزويد قريتي بشني و درجين  001100994874120874120
مشروع تزويد  المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب 00120012 40012 3752511 775625

3: تجديد شبكة الماء الصالح للشراب بمنطقة عين غراب نابل ق 001300600600600
تحسين نوعية مياه الشرب بمدينة الجريصة 001400460460460

تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب بوالية جندوبة 00160021 70063 90011 2534 5003 4261 5001 0218 9956 0001 0008004 905
تزويد مدينة عمر المختار بالماء الصالح للشراب 001700250250250

تحسين تزويد مدينة الجريصة بالماء الصالح للشراب 001800757757460297
3تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب القسط  0020007 00038 0002 5262 3002 1741 7432 0001 800500957
تزويد بعض المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب 00210072 50046 47526 0002520 00011 00041 500

مشروع تعزيز الموارد المائية بوالية صفاقس الكبرى 0022002 2002 2001 0001 200
المشاريع المستعجلة لتدعيم منظومة الماء الصالح للشراب 00230046 60022 60024 0005 00024 40012 2005 000

540 50057 40024 00028 41034 47146 5002 60027 07529 20478 90053 850101 190جملــة الفصـل 07811

190 850101 90053 20478 07529 60027 5002 47146 41034 00028 40024 50057 540 3 جملــة البرنامج الفرعي

190 850101 90053 20478 07529 60027 5002 47146 41034 00028 40024 50057 540 3 جملــة البرنامج

الغابات و تھیئة األراضي الفالحیة 4البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

313 نظـام أمـد

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

الغابات و المراعي 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801
127 13ديوان تنمية الغابات و المراعي بالشمال الغربي 1 300 2 000 1 500 34 228 9 046 2 400 3 000 2 625 35 084 110 832 52 155

تدعيم مشروع تنمية المناطق الجبلية بالشمال الغربي 0006004 5002 8321 4833 0171 4833 017
مشروع تنمية المناطق الغابية و الجبلية بالشمال الغربي 00080011 65049 00010 1451 50510 0721 578

نفقات تأجير عملة العنوان الثاني 00090018 40518 21119418 211194
مشروع تنمية المناطق الغابية و الجبلية بوالية باجة 0010001 6001 6001 600

مرحلة إنتقالية"مشروع تنمية المناطق الجبلية  " 0011002 5002 5002 000500
المرحلة(مشروع تنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي   

(الرابعة
00120013 50059 0001 1452 6253 0002 4004 3308621 5002 0001 3007 838

127 30013 0001 5002 2281 04634 4009 0002 6253 0842 83235 155110 52جملــة الفصـل 07801

52 155110 83235 0842 6253 0002 4009 04634 2281 5002 0001 30013 127 1 جملــة البرنامج الفرعي

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

تھیئة و حمایة األراضي الفالحیة 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801
39وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 574 39 574 3 587 613



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

314 نظـام أمـد

07801

مشروع تدعيم الخدمات الفالحية 0107006133 5875743957439
832 3ديوان تربية الماشية و توفير المرعى 400 2 469 3 865 1 140 500 3 469 5 457 1 504 10 566

مشروع شانشو 030500180180180
مشروع دعم الخدمات الفالحية 0311007971 50473463642155

برنامج تدعيم تربية الماشية بواليات الكاف وقفصة والقصرين 0314008 5004 0003 0005001 0002 5002 0004003 600
التكليف الفني 0315001 0895434697754346977

439 2وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري 1 200 2 439 1 200 3 639

دراسات 010200920470450470450
توسيع وتهيئة مواني الصيد البحري 0103001 859501 809501 809

المخطط المديري لإلعالمية 010500560400160400160
تنوير وحماية األرصفة ببعض المواني 0106003002802028020

310 4694006 6392 6185 4695003 2313 0917 8185 14جملــة الفصـل 07801

14 8185 0917 2313 4695003 6185 6392 4694006 310 2 جملــة البرنامج الفرعي

66 973115 92342 3156 0943 5002 40012 66439 8673 9692 4001 30019 437 4 جملــة البرنامج

التعلیم العالي و البحث و التكوین و اإلرشاد الفالحي 5البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

البحث الفالحي 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
869 6معهد المناطق القاحلة 1 000 1 500 1 850 7 348 6 369 1 000 1 500 1 850 7 848 18 567



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

315 نظـام أمـد

07804

تهيئات مختلفة 0001006 9832 4008007004002 6832 4008007004002 683
إقتناء وسائل نقل 0004001 50252515080806675251508080667

إقتناء تجهيزات مختلفة 0005005 4161 6905004002002 6261 6905004002002 626
تثمين نتائج البحوث 0006002558030202010580302020105
إقتناء معدات إعالمية 0008009584001001205028840010012050288

دراسات 003200230160202030160202030
بناء مكاتب ومخابر 0035009305701506015057015060150

تجهيزات ومعدات علمية 0036001 1458751001007087510010070
دعم معهد المناطق القاحلة بالتجهيزات المتطورة 0037001 1481 148648500

654 1القطب التكنولوجي بالجنوب 270 800 1 800 1 594 270 800 5 048 6 118

تركيز القطب التكنولوجي بالجنوب 0038005 6485 0486001 5941 8006001 654
اقتناء وسائل نقل 00390012040804080

اقتناء معدات إعالمية 0040004010301030
اقتناء تجهيزات مختلفة 0041001404010040100

دراسات 0042001401004010040
تهيئات و إصالحات مختلفة 0043003010201020

523 2708 3001 6502 9423 3698 2706 3001 8502 8961 68512 24جملــة الفصـل 07804

24 68512 8961 8502 3001 2706 3698 9423 6502 3001 2708 523 2 جملــة البرنامج الفرعي

24 68512 8961 8502 3001 2706 3698 9423 6502 3001 2708 523 5 جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

316 نظـام أمـد

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801
324الوكالة العقارية الفالحية 60 85 82 1 109 324 60 85 82 1 109 1 660

تجهيزات 0400001 6601 1098285603241 109828560324
232وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 310 320 332 1 627 232 310 320 332 1 627 2 821

التجهيزات 0100002 8211 6273323203102321 627332320310232
736414405370556 7364144053705562 4812 4جملــة الفصـل 07801

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
271 51تشجيعات مباشرة 108 000 117 000 107 929 1 461 515 51 260 108 000 117 000 107 929 1 461 526 1 845 715

منحة المحروقات لقطاعي الفالحة والصيد البحري 040100437 055313 73037 93042 00038 0005 395313 71937 93042 00038 0005 406
تشجيع الدولة لإلستثمار في قطاع الفالحة و الصيد البحري 0402001 408 6601 147 79669 99975 00070 00045 8651 147 79669 99975 00070 00045 865

160الوكالة العقارية الفالحية 1 020 1 590 1 624 13 400 10 1 020 1 590 1 624 13 550 17 794

عمليات  متصلة باإلصالح الزراعي 04000017 79413 5501 6241 5901 0201013 4001 6241 5901 020160
070 1وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 920 990 7 694 1 070 920 990 7 694 10 674

المصاريف المتعلقة بتنمية القطاع الفالحي وعمليات اإلشهار 01000010 6747 6949909201 0707 6949909201 070
431 09051 510110 543119 609110 482 2701 09051 510110 543119 770110 482 1831 874 1جملــة الفصـل 07810

1 878 6641 485 506110 957119 915110 46051 8261 485 345110 957119 915110 46051 987 1 جملــة البرنامج الفرعي

1 878 6641 485 506110 957119 915110 46051 8261 485 345110 957119 915110 46051 987 9 جملــة البرنامج
2 834 296217 823268 282196 892190 070122 3532 025 001222 005196 072186 470204 748 2 056 699 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

اإلدارات الفنية: الفالحة 

20142014

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

317

_131 الباب:

238 111اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري 5 000 6 000 2 890 49 795 88 648 9 600 11 000 9 000 56 675 174 923 09801

830 50ديوان تنمية الغابات و المراعي بالشمال الغربي 5 000 6 000 2 890 46 112 29 032 9 600 11 000 9 000 52 200 110 832

066 1وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 2 521 587 3 000 3 587

342 59ديوان تربية الماشية و توفير المرعى 1 162 59 029 1 475 60 504

018 31التدخآلت في الميدان اإلجتماعي 8 500 18 000 7 366 37 016 28 144 1 800 12 100 19 300 40 556 101 900 09811

018 31الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه 8 500 18 000 7 366 37 016 28 144 1 800 12 100 19 300 40 556 101 900

276 82328 30023 10011 400116 79286 81110 25624 00013 500142 256 97 231 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

نظـام أمـد

اإلدارات الفنية: الفالحة 

318

_131 الباب:

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

المیاه 3البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد المصروفة فيالمسندة فيم.خ.ق.م

الھندسة الریفیة و استغالل المیاه 3البرنامج الفرعي

التدخآلت في الميدان اإلجتماعي 09811

018 50031 0008 36618 0167 14437 80028 1001 30012 55619 90040 101الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه

تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب بوالية جندوبة 0016005 00018 160 10 000 3 226 27 514 20 584 9 000 6 700 27 616 63 900
3تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب القسط  0020003 50012 858 8 000 4 140 9 502 7 560 1 800 3 100 12 600 12 940 38 000

018 50031 0008 36618 0167 14437 80028 1001 30012 55619 90040 101جملــة الفصـل 09811

3 018 50031 0008 36618 0167 14437 80028 1001 30012 55619 90040 101جملــة البرنامج الفرعي

3 018 50031 0008 36618 0167 14437 80028 1001 30012 55619 90040 101جملــة البرنامج

الغابات و تھیئة األراضي الفالحیة 4البرنامج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلى
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

319 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد المصروفة فيالمسندة فيم.خ.ق.م

الغابات و المراعي 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري 09801

830 00050 0005 8906 1122 03246 60029 0009 00011 2009 83252 110ديوان تنمية الغابات و المراعي بالشمال الغربي

تدعيم مشروع تنمية المناطق الجبلية بالشمال الغربي 000600574 2 258 332 2 500 2 832
مشروع تنمية المناطق الغابية و الجبلية بالشمال الغربي 0008005 522 43 478 3 773 45 227 49 000
المرحلة(مشروع تنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي   

(الرابعة
0012005 00044 734 6 000 2 890 376 24 927 9 600 11 000 9 000 4 473 59 000

830 00050 0005 8906 1122 03246 60029 0009 00011 2009 83252 110جملــة الفصـل 09801

1 830 00050 0005 8906 1122 03246 60029 0009 00011 2009 83252 110جملــة البرنامج الفرعي

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد المصروفة فيالمسندة فيم.خ.ق.م

تھیئة و حمایة األراضي الفالحیة 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري 09801

066 5211 0005872 5873 3وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

مشروع تدعيم الخدمات الفالحية 0107001 066 2 521 587 3 000 3 587
162342 475291 5041 1ديوان تربية الماشية و توفير المرعى

مشروع دعم الخدمات الفالحية 031100342 1 162 29 1 475 1 504



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلى
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

320 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

408 6831 4756163 0914 5جملــة الفصـل 09801

2 408 6831 4756163 0914 5جملــة البرنامج الفرعي

4 238 00052 0005 8906 7952 64849 60029 0009 00011 6759 92356 115جملــة البرنامج

256 83الجملة  العامة 13 500 24 000 10 256 86 811 57 792 11 400 23 100 28 300 97 231 217 823
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 

% % %

 السدود والهياكل المائية الكبرى
100 100 100 26  *سد المولى (طاقة اإلستيعاب  م م3) 
100 100 100 64  *سد الكبير(جندوبة)  (طاقة اإلستيعاب م م3) 
100 100 99 22  *سد الحركة  (طاقة اإلستيعاب  م م3) 
100 100 100 9  *سد القمقوم  (طاقة اإلستيعاب  م م3) 
100 100 100 33  *سد الزياتين  (طاقة اإلستيعاب  م م3) 
99 95 77 34  *سد التين  (طاقة اإلستيعاب  م م3) 

100 85 60 15,5  *سد المالح  (طاقة اإلستيعاب  م م3) 
45 20 10 12,6  *سد الدويميس  (طاقة اإلستيعاب  م م3) 

 * تحويل مياه سدود الزرقة ، الكبير والمولى
100 95 90   إلى سد سيدي البراق -
100 90 75 2  * تحويل مياه سد الحركة (كلم)
100 50 10 12  * تحويل مياه سدالقمقوم (كلم)
100 100 100 15  * تحويل مياه سد الزياتين (كلم)
89 51 11 25,7  * تحويل مياه سد التين (كلم)
80 20 - 9  * تحويل مياه سد المالح (كلم)
80 - - 5  * تحويل مياه سد الدويميس (كلم)

100 90 65 16,22  *سد سرات  (طاقة اإلستيعاب  م م3) 
80 40 10 25  *سد الكبير (قفصة)  (طاقة اإلستيعاب  م م3) 

100 90 70 85  * تثليث قناة سجنان جومين (كلم)

نفقات التنمية لسنة 2014
تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 
31 ديسمبر 2012

المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

المالحظات بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية  اإلنجازات المادية إلى غاية 
31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2013

وزارة الفالحـة 

المحتوى المادي 
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 

% % %


100 508 81 410 80 405 508  - تهيئة و تعبيد مسالك فالحية          (كلم)

 مشروع التهيئة الفالحية المندمجة 
 للغابات (المرحلة الثانية)

81 8237 71 7187 57 5787 10175  - التشجير الغابي وشبه الغابي          (هك)
63 1303 48 983 48 983 2060  - تشجير ضفاف األودية والسدود       (هك)

111 2229 72 1449 45 899 2014  - التشجير الرعوي                    (هك)
115 1150 60 600 20 200 1000  - حماية المياه والتربة من اإلنجراف    (هك)
62 1465 43 1015 30 715 2350  - تجديد الغابات                        (هك)

100 120 33 40 13 16 120  - صيانة المسالك                       (كلم)
100 17 100 17 100 17 17  - تحسين المنابت                       (وحدة)
139 693 139 693 139 693 500  - الحماية من الحرائق                 (كلم)
11 2 11 2 11 2 18  - صيانة مراكز غابية                 (وحدة)
21 4 21 4 21 4 19  - إحداث وصيانة أبراج المراقبة     (وحدة)
20 2 20 2 20 2 10  - إحداث خزانات مياه                (وحدة)

100 5 - - - - 5  - تهيئة المحميات الطبيعية           (وحدة)
- - - - - - 10  - إحداث مجامع التنمية              (وحدة)
99 4925 69 3425 69 3425 4950  - مقاومة الحشرات                  (هك)

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية اإلنجازات المادية إلى غاية 
31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012

تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 

المالحظات المحتوى المادي  بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 

% % %



  1) عنصرالمحافظة على المياه والتربة :
52 42 44 36 27 22 81  - إحداث بحيرات جبلية (وحدة)

171 523 151 462 100 305 306  - منشآت للتغذية والفرش والحماية (وحدة)
58 25043 55 23508 37 16008 43000  - أشغال المحافظة على المياه والتربة (هك)
30 2393 21 1700 7 550 8000  - غراسات رعوية (هك)

  2) عنصر التهيئة الغابية :
49 2060 49 2050 14 600 4200  - تشجير غابي (هك)
33 267 20 157 5 37 805  - تهيئة وصيانة المسالك الغابية (كلم)
18 168 7 63 1 12 920  - إحداث وصيانة حواجز للوقاية من الحرائق (كلم)

119 25 119 25 52 11 21  - إحداث نقاط مياه (وحدة)
- - - - - - 8000  - مقاومة الحشرات (هك)

23 8 23 8 6 2 35  - تهيئة وتجهيز المنابت (وحدة)
44 11 44 11 32 8 25  - تهيئة وتجهيز أبراج المراقبة (وحدة)

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية  اإلنجازات المنتظرة إلى غاية  اإلنجازات المادية إلى غاية 

المالحظات المحتوى المادي  بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

31 ديسمبر 2014
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 
% % %

2800 ھك  * تعصير المناطق السقوية بحوض مجردة (المرحلة 2)
100 80 70  - الدراسات
40 1120 21 600  - األشغال

4000 ھك  * إحداث منطقة سقوية على سد سراط
100  - الدراسـات

50 40 30  - إقتناء تجهيزات شبكة الري
45 40 30  - أشغال تطهير المياه وتصريفها
25 20 15  - تهيئة المسالك الفالحية
30 25 20  - إحداث مناطق سقوية 
75 70 60  - غراسة المصدات

 * حماية سد سراط
70 1100 60 960 50 800 1600     - مصاطب ميكانيكية وتقليع السدر(هك)
54 19 45 15 35 12 35     - مصاطب يدوية (وحدة)
60 50 40     - أشرطة حجرية
80 136 70 120 60 100 170     - غراسات علفية وغابية(هك)
50 40 20     - غراسات مثمرة
50 40 30     - منشآت إصالح مجاري األودية
    - بحيرات جبلية - -

المحتوى المادي

المحتوى
المحتوى المادي

المادي

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية  اإلنجازات المنتظرة إلى غاية 

نفقات التنمية لسنة 2014
تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

المالحظاتبيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
31ديسمبر2014 31ديسمبر2013 31ديسمبر2012

المحتوى 
المادي

اإلنجازات المادية إلى غاية 

وزارة الفالحـة 
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 

% % %

  * مشروع اإلقتصـاد في ميـاه الري 
7627 ھك     بواحات الجنوب
2600 ھك            * تـوزر

100 90                . الدراسـات
85 2210 65 1690 35 910                . األشغـال (هك)

2352 ھك            * قبلي
100 90                . الدراسـات

80 1882 60 1400 40 950 ھك                . األشغـال (هك)
2675 ھك            * قابس

100 80 70                . الدراسـات
60 1605 40 1070 20 535                . األشغـال (هك)

100 16 88 14 16  - آبار إستكشافية (بئر)
100 26 90 23,4 26  - الماء الصالح للشراب (ألف منتفع)
100 135 85 115 135  - تجهيز اآلبار العميقة (بئر)
100 100 70 70 100  - تعهد هياكل التزود بالماء الصالح للشراب(ألف منتفع)

100 358 80 286 358  - تهيئة المسالك الفالحية (كلم)

نفقات التنمیة لسنة 2014

وزارة الفالحـة 

تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية  اإلنجازات المنتظرة إلى غاية 

المالحظات
المحتوى
المادي

31ديسمبر2014
بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

31ديسمبر2012

المحتوى المادي
المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

31ديسمبر2013

اإلنجازات المادية إلى غاية 
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 

% % %

60 252 40 168 24 100 420  - تدعيم المنطقة السقوية بجدليان (القصرين)     (هك)

100 530 80 424 530    - تهيئة شبكة التجفيف بمنخفضات البراهمي    (هك)

5000  - تعصير المنطقة السقوية بسيدي ثابت / أريانة (هك) :

100 50            * الدراسات 

           * إحداث وصيانة محطات الترسيب والضخ 

           * بناء أحواض ماء

           * بناء أحواض ماء

           * قنوات جلب وضخ المياه

           * مد شبكات الري

100 20            * تهيئة شبكات الصرف والتجفيف

           * إحداث مسالك فالحية

           * تجهيزات اإلقتصاد في الماء

وزارة الفالحـة 

المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

المالحظات

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية 

نفقات التنمية لسنة 2014
تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 

31ديسمبر2014 31ديسمبر2013

اإلنجازات المادية إلى غاية 

المحتوى المادي

31ديسمبر2012
بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

المحتوى
المادي
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 

% % %

 - إعادة تهيئة قناة العروسية / منوبة (كلم) :

100 95 80            * الدراسـات

37 20 54            * األشغـال (كلم)

81 400 40 200 10 50 495  - إحداث منطقة سقوية حول سد أركو (هك)

100 580 80 464 11 64 580    - إحداث 9 مناطق سقوية بسيدي بوزيد (هك)

100 750 80 600 19 140 750    - إحداث 10 مناطق سقوية بالقصرين (هك)

100 275 80 220 20 55 275    - إحداث 9 مناطق سقوية بقفصة (هك)

100 76 80 61 9 7 76    - إحداث منطقة سقوية بقابس (هك)

100 70 80 56 21 15 70    - إحداث منطقة سقوية جيوحرارية بقابس (هك)

100 120 90 108 75 90 120    - تعصير المنطقة السقوية ببئر الجديدي بالقيروان (هك)

100 27 89 24 27    - تجهيز آبار عميقة بالتيار الكهربائي (بئر)

100 2 50 1 2    - إحداث بئرين عميقتين بتوزر (بئر)

100 14 79 11 14    - إحداث آبار عميقة للماء الصالح للشراب (بئر)

31دیسمبر2013 31دیسمبر2012

المحتوى المادي
المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية  اإلنجازات المنتظرة إلى غاية  اإلنجازات المادية إلى غاية 

المحتوى
المادي

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
31دیسمبر2014



328

نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 

% % %

100 180 80 144 180  - إحداث مناطق سقوية بكل من الزريبة العليا والدخافلة (هك)

100 450 80 360 450  - تهيئة المنطقة السقوية بقزني بشوك (هك)

90 45 70 35 50  - إحداث منطقة سقوية بالحوفية 2    (هك)

100 40 80 32 40  - إحداث منطقة سقوية ببوفيشة       (هك)

100 533 80 427 533  - تعصير المنطقة السقوية بالنفيضة    (هك)  

100 500 60 300 500  - إستصالح الواحة القديمة بتوزر    (هك)

85 376 75 332 443  - تهيئة واحات تلمين، لزالة والمنشية (هك)

100 40 80 32 40  - توسعة المنطقة السقوية القرضاب - غمراسن  (هك)

100 14 79 11 14  - إحـداث آبار عميقـة للمـاء الصالـح للشـراب بالقيـروان 

 والكاف وقفصة(هك)

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمیة لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية  اإلنجازات المادية إلى غاية 

31ديسمبر2013 31ديسمبر2012
المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 

المحتوى
المادي

31ديسمبر2014

المحتوى المادي
المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 

% % %

100 2230 67 1500 2230  * تزويد منطقة بوحجلة  بالماء الصالح للشراب (ساكن)

  * مقاومة التصحر بوالية تطاوين

75 600 36 285 17 135 800  - إحداث وتعلية طوابي اصطناعية (كلم)

85 425 60 300 20 100 500  - التشجير الغابي (هك)

67 400 33 200 600  - صيانة الغراسات (هك)

  - اقتناء معدات وتجهيزات 

  * حماية مدينة تطاوين من الفيضانات

74 107 54 78 34 49 145  - إحداث منشآت لتغذية المائدة وفرش المياه (وحدة) 

19 13 70  - إحداث وحدات لتعديل مجاري األودية (وحدة)

88 1200 66 900 44 600 1365  - إحداث وصيانة منشآت للمحافظة على المياه والتربة (هك) 

100 6 83 5 6  - إحداث بحيرات جبلية

نفقات التنمية لسنة 2014
وزارة الفالحـة 

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 

31ديسمبر2014

المحتوى المادي

31ديسمبر2012 المحتوى
المادي

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

المحتوى 
المادي

31ديسمبر2013

المحتوى 
المادي

المالحظات

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية  اإلنجازات المادية إلى غاية 
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 

% % %

 * مشروع التنمية الفالحية المندمجة بوالية 
   سليانة (المرحلة الثانية)

69 11610 60 10110 16850  - أشغال المحافظة على المياه والتربة (هك)
100 6095 87 5295 69 4200 6095  - غراسة أشجار مثمرة               (هك)

40 200 500  - تشجير غابي                       (هك)
50 500 1000  - التشجير الرعوي                   (هك)
30 660 2200  - تحسين المراعي وتهيئة الغراسات  (هك)
40 26 65  - صيانة طرائد نارية               (كلم)

90 2340 84 2184 80 2080 2600  - تهيئة وإحداث مناطق سقوية       (هك)
 - تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح 

100 2710 94 2550 72 1938 2710    للشراب                          (منتفع)
90 3078 88 3000 3420  - تعهد هياكل التزود بالماء الصالح للشراب  (منتفع)

100 74 93 69 68 50 74  - مسالك فالحية                   (كلم)

تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 

وزارة الفالحـة 

المالحظات
المحتوى
المادي

31دیسمبر2012
بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

المحتوى المادي
المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية  اإلنجازات المادية إلى غاية 

31دیسمبر2014 31دیسمبر2013

نفقات التنمیة لسنة 2014
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 

% % %

  * مشروع التنمية الفالحية المندمجة 
    بسيدي بوزيد (المرحلة الثانية)

     - تهيئة المناطق السقوية
100 630 78 490 38 240 630        . إحداث مناطق سقوية                (هك)
100 2900 83 2400 83 2400 2900        . نشر المياه                           (هك)

     - التهيئة الغابية والرعوية
100 4500 67 3000 33 1500 4500        . إستصالح تعاشيب الحلفاء          (هك)
62 1480 41 980 20 480 2400        . تنمية المراعي                      (هك)

100 961 69 661 38 361 961        . تشجير غابي                        (هك)
49 140 49 140 284        . إحداث وتعلية طوابي               (هك)

100 199 68 136 37 73 199        . فتح وصيانة مسالك غابية           (كلم)
     - تنمية اإلنتاج النباتي

3538        . التوسع في غراسات األشجار المثمرة (هك)
600        . تقليع السدر                            (هك)

     - المحافظة على المياه والتربة
100 451 61 276 61 276 451        . أشرطة حجرية                        (هك)

65 3250 45 2250 5000        . إعداد طوابي ميكانيكية               (هك)
100 970 73 709 42 409 970        . استصالح مجاري األودية            (هك)
99 2664 51 1384 51 1384 2700        . صيانة األشغال السابقة               (هك)

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمیة لسنة 2014

اإلنجازات المادية إلى غاية 

31دیسمبر2012
بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

المحتوى
المادي

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية 

31دیسمبر2013

المحتوى المادي
المحتوى 
المادي

31دیسمبر2014

المحتوى 
المادي

تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 

% % %

74 215 40 115 40 115 290        . غراسات علفية في المجال الغابي   (هك)
36 25 20 14 70        . منشآت تخزين وفرش المياه   (وحدة)

     - دعم البنية األساسية
100 20 50 10 50 10 20         . مد وإصالح شبكات الماء الصالح للشراب (كلم)

100 71 71         . إنجاز مسالك فالحية                 (كلم)
  * مشروع تحسين التصرف في الموارد الطبيعية

    ( جندوبة، القصرين ومدنين)

51 390 26 200 19 150 770             * إحداث وتهيئة المناطق السقوية        (هك)

100 6 50 3 17 1 6             * إحداث وكهربة آبار عميقة            (بئر)

31 82 10 27 10 27 265             * إحداث وكهربة آبار سطحية           (بئر)

82 46 34 19 7 4 56             * إحداث وتهيئة المسالك الفالحية       (كلم)

27 7100 20 5300 13 3300 26000             * أشغال المحافظة على المياه والتربة  (هك)

46 3750 30 2500 10 800 8240             * غراسة األشجار                       (هك)

40 1070 29 770 13 353 2650             * التشجير الغابي والرعوي             (هك)

100 5500 55 3000 14 750 5500             * التصفية العقارية بالمناطق البعلية     (هك)

53 3516 23 1516 20 1316 6580             * بعث المشاريع المدرة للرزق        (منتفع)

نفقات التنمیة لسنة 2014

المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

31دیسمبر2013

تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

المحتوى
المادي

المالحظاتبيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

المحتوى المادي

31دیسمبر2012

اإلنجازات المادية إلى غاية 

31دیسمبر2014

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية  اإلنجازات المنتظرة إلى غاية 

وزارة الفالحـة 
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 
% % %

       * النهوض باإلنتاج الحيواني 

88 44 78 39 32 16 50        * إحداث شبكات للتزود بالماء الصالح للشراب (شبكة)

* مشروع التنمية الفالحية والرعوية بقبلي وتطاوين (مرحلة 
تكميلية)

100 200 200  - تهيئة مناطق سقوية (هك)  

80 40 70 35 60 30 50  - إحداث وتهيئة مسالك فالحية (كلم)  

100 5 40 2 5  - صيانة وتجهيز نقاط مياه    (وحدة) 

100 100 30 30 100  - تنمية قطاع األشجار المثمرة  (ألف شتلة)

100 45000 89 40000 45000  - صيانة المراعي   (هك) 

60 300 40 200 20 100 500  - أشغال المحافظة على المياه والتربة (هك) 

100 6 83 5 6  - إحداث آبار عميقة (بئر) 

 - تنمية المشاريع الصغرى

100 1 1  - تزويد بعض المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (منطقة)

نفقات التنمیة لسنة 2014
تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

وزارة الفالحـة 

المحتوى المادي
المحتوى 
المادي

31دیسمبر2014

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية  اإلنجازات المادية إلى غاية 

المحتوى 
المادي

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 
31دیسمبر2013 31دیسمبر2012

المالحظات
المحتوى
المادي

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 
% % %

 * مشروع التنمية الفالحية المندمجة بالكاف

46 9160 25 5000 12 2400 20000    - أشغال المحافظة على المياه والتربة (هك)

20 72 360    - إحداث مناطق سقوية (هك)

30 122 406    - تهيئة المناطق السقوية (هك)

43 280 20 130 650    - التهيئة الغابية والرعوية (هك)

21 10 47    - مسالك فالحية (كلم)

700    - حماية األراضي الفالحية من التغدق (هك)

10    - بحيرات جبلية (بحيرة)

50 353 8 53 700    - غراسة األشجال المثمرة (هك)

83 5 67 4 33 2 6    - تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (منطقة)

31دیسمبر2012
المالحظات

المحتوى المادي
بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

31دیسمبر2014

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 
المحتوى
المحتوى المادي

المادي
المحتوى 
المادي

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية  اإلنجازات المادية إلى غاية 
31دیسمبر2013

وزارة الفالحـة 

تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 
نفقات التنمية لسنة 2014
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 
% % %

 * مشروع التنمية الفالحية المندمجة بالقصرين

51 7200 46 6400 24 3400 14000    - أشغال المحافظة على المياه والتربة (هك)

100 10 10    -إنجاز وحدات حماية (قابيون) (وحدة)  

17 200 1200    - التهيئة الغابية والرعوية (هك)

100 14 14    - مسالك فالحية (كلم)

100 700 700    - حماية األراضي الفالحية من التغدق (هك)

100 4 50 2 50 2 4    - بحيرات جبلية (بحيرة)

50 1200 25 600 2400    - غراسة األشجال المثمرة (هك)

25 4 13 2 16    - تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب    (منطقة)

   * مشروع التنمية الفالحية المندمجة بشمال والية قفصة  

60 40   - الدراسـات

14 4 3 1 29  - إحداث آبار عميقة  (بئر)

17  - إحداث آبار مراقبة  (بئر)

30  - تجهيز آبار عميقة

المحتوى 
المادي

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية  اإلنجازات المادية إلى غاية 
31دیسمبر2013

نفقات التنمية لسنة 2014
تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
31دیسمبر2014

وزارة الفالحـة 

31دیسمبر2012
المالحظات

المحتوى
المادي

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 

المحتوى المادي
المحتوى 
المادي
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نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز 
% % %

980  - تهيئة مناطق سقوية ومناطق ري تكميلي (هك)

750  - كهربة آبار عميقة وسطحية (هك)

133  - تهيئة مسالك فالحية (كلم) 

5150  - أشغال المحافظة على المياه والتربة (هك) 

850  - التهيئة الغابية والرعوية (هك) 

10 1 10  - تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (مشروع) 

33 1 3  - تعهد وصيانة هياكل الماء الصالح للشراب (مشروع) 

12 150 1300  - غراسة أشجار مثمرة (هك) 

10 50 500  - بعث مشاريع مدرة للرزق (مشروع) 
   * مشروع التنمية الفالحية المندمجة بقابس  

80 70  - الدراسات

25 4 16  - إحداث وتهيئة آبار عميقة وتجهيزها  (بئر)

940  - إحداث وتهيئة مناطق سقوية  (هك)

50 7 14  - إحداث فساقي وآبار سطحية وتجهيزها  (بئر)

42  - إحداث مسالك فالحية  (كلم)

10 800 8000  - أشغال المحافظة على المياه والتربة  (هك)
 - التهيئة الغابية والرعوية  (هك)

2500  - بعث مشاريع مدرة للرزق (منتفع) 

1500  - تهيئة مياه النشر (كلم) 

3  - تحلية مياه اآلبار (بئر) 

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة 

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية  اإلنجازات المنتظرة إلى غاية  اإلنجازات المادية إلى غاية 
31دیسمبر2014 31دیسمبر2013 المحتوى

المادي
31دیسمبر2012

المحتوى المادي
المحتوى 
المادي

المحتوى 
المادي

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
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بیان المشاریع والبرامج 

نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  حسب الفصول

% % %

 -  الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه

100
 - مسح توبوغرافي وإنجاز دراسة

* تزوید المراكز الریفیة بالماء الصالح للشراب بوالیة جندوبة

100
 - إقتناء القنوات

( مشروع تونسي - یاباني)

100 71 62
 - وضع القنوات

100 70
 - إقتناء تجھیزات إلكترومیكانیكیة

91 57
 - إقتناء عقارات لبناءمنشآت الھندسة المدنیة

85 52 8
 - إنجاز محطة معالجة میاه 400 ل/ث

70 55
 - التحكم وإدارة المشروع

100 * تزوید المراكز الریفیة بالماء الصالح للشراب (القسط 3) (الوكالة  - االقتصاد في الماء واقتناء عدادات
الفلرنسیة للتنمیة)

36 2
 - المنظومة المعلوماتیة الجغرافیة

64 28
 - مكونات التحكم في الطاقة

100
 - اقتناء وسائل نقل

اإلنجازات المادیة إلى غایة 

تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة 

المحتوى المادي 

اإلنجازات المنتظرة إلى غایة 

المحتوى المادي المحتوى المادي

وزارة الفالحـة 

31دیسمبر2014 31دیسمبر2013 31دیسمبر2012

نفقات التنمیة لسنة 2014

المحتوى المادي

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة 
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بیان المشاریع والبرامج 

نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز  حسب الفصول

% % %

اإلنجازات المادیة إلى غایة 

تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة 

المحتوى المادي 

اإلنجازات المنتظرة إلى غایة 

المحتوى المادي المحتوى المادي

وزارة الفالحـة 

31دیسمبر2014 31دیسمبر2013 31دیسمبر2012

نفقات التنمیة لسنة 2014

المحتوى المادي

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة 

100  * المشاریع المستعجلة لتدعیم منظومة الماء الصالح للشراب - انجاز 6 آبار عمیقة بجھة جلمة وصفاقس

100 53  - تدعیم محطة الضخ بكركر

100 50  - محطة تكثیف ضخ بالبرجین وخزان سوق الصیادي

100 90  - تدعیم الموارد على مستوى الزناطیر

100 32  - مضاعفة قناة جلب میاه الشمال في اتجاه صفاقس

100 36  - تدعیم طاقة المعالجة ببلي

43 29 14
 -  تغطیة المكشوف البنكي للدیوان باعتماد سنوي یقدر بـ 

2610 أد على مدى 7 سنوات انطالقا من 2012.
  -  دیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرعى

81% 11595 ھك 55% 7915 ھك 34% 4885 ھك   -  دیوان تنمیة الغابات والمراعي بالشمال الغربي - المحافظة على المیاه والتربة 14290 ھك

68% 8025 ھك 50% 5875 ھك 30% 3575 ھك  * مشروع تنمیة المناطق الجبلیة والغابیة بالشمال الغربي (المرحلة - تحسین المراعي 11800 ھك

74% 8975 ھك 54% 6575 ھك 34% 4075 ھك الرابعة) - التھیئة الغابیة والغراسات 12100 ھك

100% 12000 ھك 69% 8300 ھك 40% 4800 ھك  - عملیات ضم األراضي 12000 ھك

95% 190 كلم 65% 129 كلم 35% 70 كلم  - تھیئة المسالك الثانویة 200 كلم

83% 473 ماجل 61% 348 ماجل 37% 213 ماجل  -الماء الصالح للشراب (إحداث 570 ماجل خاص)
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100 16 5000 5000 16  - تعويض اآلبار العميقة (بئر)

100 3475 3475  - التعليم العالي الفالحي

100 5860 5860  - البحث العلمي الفالحي

100 2854 2854  - التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري

المحتوى 
المادي

على
 م ع م

تهيئة وتجهيز وتأهيل 
مراكز التكوين المهني 
للفالحة والصيد البحري

تهيئة وتجهيز مؤسسات 
البحث العلمي الفالحي

تهيئة وتجهيز مؤسسات 
التعليم العالي الفالحي

على
 م ق خ م

الجملـة 
نسبة اإلنجاز 

%

وزارة الفالحـة
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة 

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 
التكلفة بحساب ألف دينار

31 ديسمبر، 2014
المالحظاتبيان المشاريع والبرامج حسب الفصول المحتوى المادي 
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    المشاريع والبرامج المشتركة 

65000 65000    • أشغال الغابـات

75 3414 4553       - التشجير الغابي             (هك)

85 1250 1470       - التشجير الرعوي           (هك)

80 880 1100       - غراسة الهندي األملس      (هك)

100 1290 1290       - إحداث وتعلية طوابي       (هك)

80 316976 396220       - مقاومة الحرائق            (هك)

95 17095 17995       - صيانة الغراسات و تحسين المراعي(هك)

التكلفـة 
بحساب ألف دينار المحتوى

 المادي
المالحظات بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

31ديسمبر 2014  

نسبة اإلنجاز
%

المحتوى
المادي

الجملة 
على 

م.  ق.  خ.  م

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمیة لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة 

على 
م.  ع.  م

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 
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51000 51000    • أشغال المحافظة على المياه والتربة
85 25366 29843       - تهيئة مصبات المياه                        (هك)

90 351 390       - تهيئة المصبات بتقنية تقليدية               (هك)

85 340 400       - تهيئة المصبات بتقنية لينة                  (هك)

80 25087 31359       - صيانة األشغال المنجزة                    (هك)

75 176 235       - إصالح مجاري األودية                    (وحدة)

79 42 53       - إحداث وحدات لفرش المياه وتغذية المائدة (وحدة)

88 15 1900 1900 17  - اآلبار اإلستكشافية                             (بئر)

80 111 4845 2581 2264 139  - تجهيز اآلبار العميقة الموجودة                (بئر)

76 22 2800 2800 29  - تجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائي        (محطة)

90 18450 18530 13120 5410 20500  - تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (منتفع)

80 73120 38960 31348 7612 91400  - تعهد هياكل التزود بالماء الصالح للشراب       (منتفع)

على 
م.  ق.  خ.  م

على 
م.  ع.  م

المحتوى
المادي

نفقات التنمیة لسنة 2014
تقديم المشاريع والبرامج الجديدة 

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
31ديسمبر2014

نسبة اإلنجاز
%

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية  التكلفـة 
بحساب ألف دينار المحتوى

 المادي
الجملة 

وزارة الفالحـة 
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  • المشاريع الخصوصية :

75 108 900 900 144   - إحداث منطقة سقوية ببن سعيدان بزغوان      (هك)

100 30 600 600 30   - إحداث منطقة سقوية بالجرف بالمهدية          (هك)

100 65 1200 1200 65   - إحداث منطقة سقوية العرعارية بسيدي بوزيد   (هك)

100 80 500 500 80   - إحداث منطقة سقوية بالصابرية بقبلي          (هك)

70 245 4000 4000 350   - إحداث منطقة سقوية باللطايفية أوالد مرزوق بالقصرين(هك)

80 258 2030 2030 322   - تدعيم مناطق سقوية بقابس وتوزر والمنستير (هك)

85 4630 820 820 5447   - تحسين استغالل المناطق السقوية وتهيئتها بنابل (هك)

80 896 3900 3900 1120   - تهذيب محطات الضخ وشبكات الري بجندوبة والقيروان (هك)

60 570 900 900 950   - استصالح الواحة القديمة بتوزر (هك)

90 360 2200 2200 400   - تعهد شبكات صرف المياه بنابل (هك)

المالحظات

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة 

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

الجملة 

المحتوى
على  المادي

م.  ع.  م
المحتوى
المادي

على 
م.  ق.  خ.  م

نسبة اإلنجاز
%

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية  التكلفـة 
بحساب ألف دينار

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمیة لسنة 2014

31ديسمبر 2014
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100 595 2400 2400 595   - تجفيف المناطق السقوية بكل من القصرين وسوسة وباجة (هك)

100 1500 2000 2000 1500   - حماية سهل بوعرادة من التغدق بسليانة - قسط1 - (هك)

82 14 3000 3000 17   - صيانة المسالك الفالحية (كلم)

100 1 3000 3000 1   - إحداث بئر عميقة بوادي الرتم - توزر (بئر)

60 8000 6400 1600   - تحسيـن نسب التزود بالمـاء الصالـح للشراب حول محور  

    سجنان (قسط 2)

83 10 1800 1800 12   - إحداث آبار للماء الصالح للشراب (بئر)  

على 
م.  ق.  خ.  م

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة 

المالحظات
31ديسمبر 2014

وزارة الفالحـة 

على 
م.  ع.  م

نفقات التنمیة لسنة 2014

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
المحتوى
نسبة اإلنجاز المادي

%
الجملة 

المحتوى
المادي

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية  التكلفـة 
بحساب ألف دينار



نسبة إنجاز  على  على 

% م ، ق، خ، م  م ، ع ، م 
 1- وكالة النهوض باإلستثمارات

   الفالحية

100 450 - 15 معرض 450  - المشاركة في المعارض والصالونات بالخارج
 * المصاريف المتعلقة بتنمية القطاع 

الفالحي وعمليات اإلشهار

100 30 - 10 معارض 30  - المشاركة في المعارض والصالونات بتونس

50 - تنظيم أيام شراكة تونسية أجنبية لجلب اإلستثمارات 50  - الشراكة الفالحية والتعاون

50 - انجاز الوثائق والوسائط التنموية 50
 - الوسائل التنموية والملفات القطاعية وإنجاز 

األشرطة الوثائقية

100 دورات قطاعية وتكوينية للباعثين الشبان 40 40
 - الندوات الجهوية لدفع االستثمار الفالحي 

واأليام اإلعالمية وورشات العمل

تنفيذ مرنامج تأهيل منظومة مساندة الباعثين بإعتماد 
(coaching) منظومة

100
 - تكوين الباعثين في المجاالت المتعلقة بتحسين منظومة 

الجودة لفائدة مشاريع التحويل األولي المندمجوالنهوض 
بالترويج والتصدير

50 50
 - مشروع النهوض بجودة المنتجات ودعم 

قدراتها التجارية

تقنيات ما بعد اإلنتاج ( التعليب-اللف- ....)

إنجاز دراسصة حول الزراعات الصناعية

(SIAT 2014) 11 الدورة 300 300  *الصالون الدولي لإلستثمار الفالحي والتكنولوجيا

 - تطوير آليات المتابعة ودعم القدرات الفنية لإلدرارات 
الجهوية

100 100  - متابعة المشاريع الفالحية
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الجملة 

نفقات التنمية لسنة 2014
تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

وزارة الفالحـة 

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 التكلفة بحساب ألف دينار

المحتوى المادي 
بيان المشاريع والبرامج 

المحتوى الماديحسب الفصول



نسبة إنجاز  على  على 

% م ، ق، خ، م  م ، ع ، م 

100 140 - إقتناء 3 شاحنات للمسالك الوعرة  (تعويض) 140  - إقتناء وسائل نقل 
 * التجهيزات

100

 - مواصلة تنفيذ مخطط السالمة المعلوماتية  (دراسة 
لوضع مخطط جديد ) وتركيز األرشيف االلكتروني 

بـاإلدارات الجهوية واقتناء .معدات إعالمية وبرمجيات 
.

150 150  - معدات إعالمية

100
 - اقتناء 10 آالت ناسخة (حجم صغير للمقر المركزي 

وللجهات) وتعويض 10 مكيفات هواء للجهات.
20 20  - تجهيزات مختلفة

 2 - الوكالة العقارية الفالحية

100 110 - إقتناء 5 محطات  GPS دقة مليمترية 110  - أشغال الرسوم وقيس األراضي 
 * عمليات متصلـة باإلصالح       

الزراعي

 - اقتناء آلتي إستخراج األمثلة

 - صيانة المعدات الطوبوغرافية واقتناء مستلزمات 
استخراج االمثلة وعالمات التحديد (15) .

100  إجراء تقسيمات لـ 1149 رسم عقاري يهم 16 والية 
على مساحة جملية قدرها 6963 هك.

900 900  * تقاسيم الرسوم العقارية

100  - عمليات صيانة الدوائر الجهوية (قبلي-بنزرت-
المنستير-نابل وقابس) وإقتناء مجموعة من الرفوف 

الحديدية والمكاتب والكراسي للمنتدبين الجدد

10 10     - تركيز الدوائر الجهوية

الجملة 

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 التكلفة بحساب ألف دينار

المحتوى المادي 
بيان المشاريع والبرامج 

المحتوى الماديحسب الفصول
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نسبة إنجاز  على  على 

% م ، ق، خ، م  م ، ع ، م 

100

اقتناء آلتي scanner de numerisation ومعدات 
إعالمية (إنتدابات 2013 و2014) وتعويض بعض 

اآلالت القديمة

15 15  * التجهيزات - اقتناء معدات إعالمية 

100 45 - اقتناء شاحنة 45  ـ إقتناء وسائل نقل
 3 -  القطب التكنولوجي بالجنوب 

إقتناء 3 سيارة خفيفة - إقتناء وسائل نقل

( خوادم- حواسيب محمولة وشخصية - آالت طباعة ) - معدات إعالمية

التجهيزات المكتيية - المكيفات - سخانات الطاقة 
الشمسية - معدات الوقاية والحماية.

- تجهيزات مختلفة

تهيئة مأوى السيارات - البنية التحتية لإلعالمية. - تهيئات وإصالحات مختلفة

دراسة اتمام تهيئة نواة القطب التكنولوجي - الدراسات

100  - دراسة ومتابعة البناء والتوسعة والتهيئات الكبرى 
للمعهد والإلدارات الجهوية.

30 30 4 - معهد المناطق القاحلة * دراسات

100  - تهيئة وإصالح المنشآت وتوسعة وترميم البناءات و 
الممرات والبنية التحتية للمعهد ولإلدارات الجهوية 

وللمحطات.

400 400  * تهيئات مختلفة 

100  - تجهيزات مكتبيـة وفالحية والمكيفالت بالمعهد 
وباإلدارات الجهوية وبالمحطات.

200 200 * تجهيزات مختلفة

100 50 - إعـداد المخطط المديـري للمعلوماتية. 50 * تجهيزات إعالمية

الجملة 

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 التكلفة بحساب ألف دينار

المحتوى المادي 
بيان المشاريع والبرامج 

المحتوى الماديحسب الفصول
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نسبة إنجاز  على  على 

% م ، ق، خ، م  م ، ع ، م 
100 80 - اقتناء 3 سيارات نفعية. 80  - إقتناء وسائل نقل 

100 150 - بناء خزان ماء ومخبر لبرنامج حماية البنآت 150  - بناءات مكاتب ومخابر

100  - إنجاز تطبيقات ميدانية مع الفالحين في ميادين 
مختلفة.

20 20  - تثمين نتائج البحوث 

 - اقتناء تجهيزات علمية متطورة ومتممة لألجهزة 
الموجودة لتقدم سير األبحاث.

70 70 * تجهيزات ومعدات علمية

5 - المؤسسة الوطنية لتحسين  وتجويد 
الخيل

100  - صيانة اإلسطبالت ومراكز التجويد الجهوية بكل من 
سيدي ثابت والبطان والمزونة وحفوز وباجة وسبيبة

140 140  * تهيئة مراكز تجويد الخيل - تهيئة مراكز لتجويد الخيل

100 40 - اقتناء 6 فحول بربرية. 40  * تجهيزات ومعدات - اقتناء فحول بربرية

100  - القيام بعملية تعريف الخيول بواسطة الشارة 
االلكترونية والتحليل الجيني للخيول البربرية والعربية 

البربرية وقزم مقعد.

50 50  - برنامج تنظيم قطاع الخيول البربرية

100  - اقتناء حاسوب مركزي وربط البرنامج اإلعالمي 
للتصرف في الخيول بموقع الواب الخاص بالمؤسسة  

وتجديد التجهيزات اإلعالمية.

20 20  - االستثمار في مجال االعالمية

تهيئة قاعة العمليات الجراحية 20 20  - اقتناء تجهيزات بيطرية

 - اقتناء معدات وتجهيزات فالحية (آلة حش-آلة تقليب 
وتجميع العلف-إقتناء عجالت جرار خاصة بالمداوات-

معدات للري).

30 30  - اقتناء معدات فالحية

10 - اقتناء أثاث للمكاتب. 10  - اقتناء تجهيزات مكتبية

30 -اقتناء سيارة نفعية 30 إقتناء وسائل نقل

الجملة 

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 التكلفة بحساب ألف دينار

المحتوى المادي 
بيان المشاريع والبرامج 

المحتوى الماديحسب الفصول

347



نسبة إنجاز  على  على 

% م ، ق، خ، م  م ، ع ، م 
11 000 11 000  6 - ديـوان الحبـوب

100 • 119 ألف قنطار من القمح الصلب و13 ألف قنطار 
من القمح اللين و164 ألف قنطار من الشعير

 - تكوين مخزون احتياطي من بذور الحبوب 

100 215 ألف قنطار من القمح الصلب و35 ألف قنطار من 
القمح اللين و8,6 ألف قنطار من الشعير و1,1 ألف 

قنطار من التريتيكال

 - دعم البذور الممتازة

 7 -  ديـوان تربية الماشيـة
      وتوفير المرعى

100 1500 1500  * مشروع تنمية الموارد العلفية - اإلستراتجية الوطنية لتنمية الموارد العلفية 
  والرعوية 10950 هك موزعة كما يلي:

1860 هك : هندي أملس

50 هك: غراسة شجيرات رعوية

3620 هك هك : استزراع وحماية

الحماية: 5420 هك

 - تنمية الزراعات العلفية - توفير البذور العلفية الممتازة :

     قصيبة : 140 طن
    البرسم الخضراوي : 60 طن
     الفول المصري : 200 طن

     الفصة القابسية : 15 طن 
 - تركيز حوالي370 هك من القطع اإليضاحية

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 التكلفة بحساب ألف دينار

المحتوى المادي 
بيان المشاريع والبرامج 

المحتوى الماديحسب الفصول الجملة 
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نسبة إنجاز  على  على 

% م ، ق، خ، م  م ، ع ، م 
 - طحن 20 طن من الجريد الجاف ومعاملتها باليوريا 

وخزن كمية من الفواضل الفالحية المصنعة بتقنية 
السيالج

 - تثمين المخلفات الزراعية والصناعية

900 900  * مشروع تحسين السالالت

100  - ترقيم 169,2 ألف رأس توزع كما يلي: 

144 ألف رأس أبقار و22.8 ألف رأس مجترات 
صغرى و2,4 ألف رأس إبل.

 - برنامج دفاتر األنساب والتقييم الوراثي لألبقار -التسجيل بقاعدة البيانات 85 ألف أنثى 

 - تأكيد نسب 100 رأس 

 - تقييم الخصائص المظهرية لـ 4000 بقرة

 -إقتناء فحول محلية (2)

 -برنامج إختيار الفحول من ساللة الهولشتاين (إقتناء 5 
فحول)

 -إنتاج بذور حيوانية 4000

 - توسيع قاعدة االنتقاء لتشمل 40000 بقرة و3200 
نعجة

 - برنامج مراقبة إنتاجية األلبان عند األبقار      
 واألغنام

 - مراقبة النمو عند المجترات الصغرى 38 ألف رأس

 -مخابر تحليل الحليب 405 ألف عينة

 -مخابر تحاليل األعالف 1500 عينة

 - التلقيح اإلصطناعي لألبقار والمجترات  - إنتاج 25 ألف شذرة بذور حيوانية لألبقار
الصغرى

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 التكلفة بحساب ألف دينار

المحتوى المادي 
بيان المشاريع والبرامج 

المحتوى الماديحسب الفصول الجملة 
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نسبة إنجاز  على  على 

% م ، ق، خ، م  م ، ع ، م 
 - إنتاج 2000 وحدة بذور حيوانية لألغنام

 -زيارات المتابعة وتقييم المسالك 50 يوم

 -التكوين 05 أيام

 * اإلحاطة بقطاع تربية األغنام 

100 350 350  والماعز واإلبل واألرانب والنحل

 - اإلحاطة الفنية للمربين لتشمل

52000 رأس أنثى.

 - اإلحاطة بقطاع اإلبل : يهدف إلى تنمية -الرعاية الصحية لـ 10000  رأس

قطاع اإلبل بواليات الجنوب والوسط -الرضاعة االصطناعية لـ 1000  رأس

توزيع الفحول 8 رأس

توفير نقاط وصيانتها وبناء مشارب 7

بعث فضاءات لتجميع اإلبل 02 وحدة

بناء مخازن لألعالف عدد 03

بعث مضالت طبيعية لإلبل عدد 02 وحدة

بعث مضالت إسمنتية للرعات عدد 01 وحدة

تكوين 20 فني

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 التكلفة بحساب ألف دينار

المحتوى المادي 
بيان المشاريع والبرامج 

المحتوى الماديحسب الفصول الجملة 

 - برنامج تنمية األغنام :  تحسين اإلنتاج بوضع 
خطة إنتقاء نوعيةعند مختلف اصول األغنام  

باستعمال  تقنيات جديدة في إدارة القطيع.
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نسبة إنجاز  على  على 

% م ، ق، خ، م  م ، ع ، م 

 - اإلحاطة بقطاع  تربية األرانب والنحل - تنمية إنتاج العسل البيولوجي
 - إحاطة فنية لقطاع األرانب و تربية النحل.

100 250 250  * برنامج اإلحاطة بقطاع الحليب

 - التأطير واإلحاطة الفنية المشخصة للمربين - عدد المربين : 1180 مربي
 - عدد الرؤوس : 8500 رأس
200 - صيانة وتهيئة مختلف البناءات 200  * تهيئة المباني وتجهيزات - تهيئة المباني وتجهيزات

 - اقتناء تجهيزات اعالمية وتحديث النظام المعلوماتي 
للديوان

530 530  * المخطط المديري لإلعالمية - المخطط المديري لإلعالمية

20 20  * بحوث تنميـة واستعمـال         - بحوث تنمية واستعمال التقنيات الحديثة
التقنيات الحديثة

100 140 - اقتناء 1 سيارة وظيفية و3 سيارات نفعية 140  * اقتناء وسائل نقل - اقتناء وسائل نقل -تجهيزات

100 400 400  - دعم الدرع العلفي

8- تشجيعات مباشرة:

100 8000 8000  * منحة المحروقات - قطاع الفالحة

100 85,030 مليون لتر من الوقود المدعم 30000 30000  - قطاع الصيد البحري

100 729.2 مليون لتر 30000 30000  * دعم قطاع الحليب  - منح تجميع الحليب 

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 التكلفة بحساب ألف دينار

المحتوى المادي 
بيان المشاريع والبرامج 

المحتوى الماديحسب الفصول الجملة 
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نسبة إنجاز  على  على 

% م ، ق، خ، م  م ، ع ، م 
100 36000 - الري الفالحي 36000  * تشجيع الدولة لقطاع الفالحة - منح وقروض لفائدة صغار ومتوسطي وكبار 

الفالحين والصيادين البحريين - االقتصاد في مياه الري    والصيد البحري

100 2500 - قروض لفائدة صغار الفالحين  2500  - قروض موسمية مراقبة

والبحارة

100 1500 - قروض لفائدة الهياكل المهنية 1500  - قروض للهياكل المهنية

100 8000 - قروض عقارية فالحية لفائدة كبار ومتوسطي  8000  - قروض عقارية

الفالحين

100 14500 - قروض لفائدة كبار ومتوسطي الفالحين  14500  - اعتمادات واجب إرجاعها

1000 1000  - تحمل الدولة لمعلوم التأمين ضد حجر البرد

 والحريق للزراعات الكبرى

100 2000 2000  - خدمات البنك الوطني الفالحي

3000 3 000 -  منح مصاحبة لقروض البنك التونسي للتضامن

1500 1500 - صندوق النهوض بالزياتين

وزارة الفالحـة 
نفقات التنمية لسنة 2014

تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

المالحظات

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 التكلفة بحساب ألف دينار

المحتوى المادي 
بيان المشاريع والبرامج 

المحتوى الماديحسب الفصول الجملة 
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253

( بحساب ألف دينار )

التكلفة البيـان

الدفع التعهد

 تشجيع الدولة لقطاع الفالحة و الصيد البحري

11 000 11 000 11 000  - المنح و القروض لفائدة صغار الفالحين و الصيادين

9 000 9 000 9 000  - منح  برنامج اإلقتصاد في مياه الري لصغار الفالحين (صنف أ)

3 000 3 000 3 000  - البنك التونسي للتضامن

1 500 1 500 1 500  - صندوق النهوض بالزياتين

2 500 2 500 2 500  -  قروض المراقبة الموسمية

0 0  - مشروع دعم الفالحة الصغرى

38 500 38 500 38 500  - اإلمتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع اإلستثمارات

1 500 1 500 1 500  - قروض لفائدة الهياكل المهنية الفالحية

2 000 2 000 2 000  - رسوم و خدمات البنك الوطني الفالحي

1 000 1 000 1 000 - تحمل الدولة لمعلوم التأمين ضد حجر البرد والحريق

70 000 70 000 70 000
الجملـة 

العامة للميزانية

ميزانيـة سنـة  2014
 تشجيع الدولة لقطاع الفالحة والصيد البحري

إعتمادات على الموارد 
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الجملة المنحة القرض الجملة المنحة القرض الجملة المنحة القرض
(م د) (م د) (م د) (م د) (م د) (م د) (م د) (م د) (م د)

34,0 33,0 1,0 20,0 20,0 14,0 13,0 1,0   ـ الري الفالحي

(25,0) (25,0) (16,0) (16,0) (9,0) (9,0)       منها اإلقتصاد في مياه الري

5,2 4,7 0,5 2,2 2,2 3,0 2,5 0,5   ـ تربية الماشية

5,2 4,7 0,5 2,2 2,2 3,0 2,5 0,5   ـ األشجار المثمرة

4,0 3,5 0,5 2,5 2,5 1,5 1,0 0,5   ـ المعدات الفالحية

1,2 1,0 0,2 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2   ـ المحافظة على المياه و أديم األرض

2,9 2,5 0,4 1,5 1,5 1,4 1,0 0,4   ـ الصيد البحري و تربية األسماك

1,5 1,1 0,4 0,5 0,5 1,0 0,6 0,4   ـ أنشطة أخرى

2,5 2,5 0,0 2,5 2,5   ـ قروض موسمية مراقبة

1,5 1,5 0,0 1,5 1,5   ـ قروض للهياكل المهنية

8,0 8,0 8,0 8,0   ـ قروض عقارية
1,0 1,0 1,0 1,0   ـ إعتمادات واجب إرجاعها

67,0 50,5 16,5 38,5 29,5 9,0 28,5 21,0 7,5 الجملــة

صنف ب و ج  صنف أ

            (*) بدون إعتبار : 2 م د رسوم و خدمات البنك الوطني الفالحي                              
     (*) بدون إعتبار :1م د تحمل الدولة لمعلوم التأمين                                    

توزيع إعتمادات بعنوان اإلمتيازات
المالية بمجلة تشجيع اإلستثمارات (*)

متوسطي و كبار الفالحين و البحارة صغار الفالحين و البحارة
الجملــــة

لسنة 2014

األنشطة



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

131

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

355

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

765765520تونس 11765765520
939939585اریانة 12939939585

393945بن عروس 13393945
227227110نابل 21227227110

11011080زغوان 2211011080
278623 2781 1بنزرت 231 2781 278623

751751580باجة 31751751580
360360220جندوبة 32360360220
220220160الكاف 33220220160
15815875سلیانة 3415815875

363635القیروان 41363635
35القصرین 4235

795225 7951 1سیدي بوزید 431 7951 795225
652652390سوسة 51652652390



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

131

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

356

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

15715778المنستیر 5215715778
13013047المھدیة 5313013047
138138190صفاقس 61138138190
180180160توزر 72180180160
288288330قابس 81288288330
494927مدنین 82494927

494945تطاوین 83494945

560 3214 3218 5608 3214 3218 8الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز
 دينار

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

357

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

جدول إجمالي حسب الواليات

تونس 11370765765150765765520

اريانة 12290290435649649150939939585

بن عروس 1315393930393945

نابل 2150502517717785227227110

زغوان 22601101102011011080

بنزرت 237007004605785781631 2781 278623

باجة 315050430701701150751751580

جندوبة 32110360360110360360220

الكاف 3311022022050220220160

سليانة 341501507088515815875

القيروان 41363635363635

القصرين 423535

 دينار1000بحساب 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

358

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

جدول إجمالي حسب الواليات

سيدي بوزيد 431401401101 6551 6551151 7951 795225

سوسة 51215652652175652652390

المنستير 521571577815715778

المهدية 531301304713013047

صفاقس 6112013813870138138190

توزر 727518018085180180160

قابس 81424225024624680288288330

مدنين 82121210373717494927

تطاوين 83494945494945

560 3214 3218 6608 8871 8876 9006 4342 4341 1الجمـــلة : 

 دينار دينار1000بحساب 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

359

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

تونس 11765765520765765520

765765520765765520التكوين06606

الفالحية للعلوم الوطني المعهد     0002320 615 615 320 615 615

بتونس الغذائية للصناعات العليا المدرسة     0007200 150 150 200 150 150

اريانة 12939939585939939585

939939585939939585التكوين06606

البيطري للطب الوطنية المدرسة     0001160 365 365 160 365 365

الفالحي المهني التكوين     0013275 549 549 275 549 549

معهد الدراسات التحضيرية بسكرة 0022150 25 25 150 25 25

بن عروس 13393945393945

393945393945التكوين06606

الفالحي المهني التكوين     001345 39 39 45 39 39

نابل 21227227110227227110



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

360

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

227227110227227110التكوين06606

البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      001120 53 53 20 53 53

البحري للصيد المهني ومراكز التكوين مدارس تهيئة      001210 20 20 10 20 20

الفالحي المهني التكوين     001380 154 154 80 154 154

زغوان 221101108011011080

1101108011011080التكوين06606

بمقرن للفالحة العليا المدرسة     000380 110 110 80 110 110

بنزرت 231 2781 2786231 2781 278623

278623 2781 2786231 2781 1التكوين06606

بماطر للفالحة العليا المدرسة     0008210 340 340 210 340 340

البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      00113 5 5 3 5 5

الفالحي المهني التكوين     0013330 778 778 330 778 778

المعهد األعلى للصيد البحري وتربية األسماك المائية 002380 155 155 80 155 155



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

361

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

باجة 31751751580751751580

541541370541541370التكوين06606

بمجازالباب الريفي التجهيز لمهندسي العليا المدرسة     0004320 450 450 320 450 450

الفالحي المهني التكوين     001350 91 91 50 91 91
210210210210210210بحوث و دراسات فالحية06680

المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة 0043210 210 210 210 210 210

جندوبة 32360360220360360220

360360220360360220التكوين06606

بطبرقة الغابية والمراعي الغابات معهد     0005130 245 245 130 245 245

بطبرقة البحري للصيد المهني التكوين مركز      001060 75 75 60 75 75

الفالحي المهني التكوين     001330 40 40 30 40 40

الكاف 33220220160220220160

220220160220220160التكوين06606



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

362

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

بالكاف للفالحة العليا المدرسة     0009160 220 220 160 220 220

سليانة 341581587515815875

1581587515815875التكوين06606

الفالحي المهني التكوين     001375 158 158 75 158 158

القيروان 41363635363635

363635363635التكوين06606

الفالحي المهني التكوين     001335 36 36 35 36 36

القصرين 423535

3535التكوين06606

الفالحي المهني التكوين     001335 35

سيدي بوزيد 431 7951 7952251 7951 795225

1401405014014050التكوين06606

الفالحي المهني التكوين     001350 140 140 50 140 140



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

363

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

655175 6551 6551751 6551 1بحوث و دراسات فالحية06680

المركز الجهوي للبحوث الفالحية بسيدي بوزيد 0041175 1 655 1 655 175 1 655 1 655

سوسة 51652652390652652390

472472210472472210التكوين06606

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم     0006190 450 450 190 450 450

الفالحي المهني التكوين     001320 22 22 20 22 22
180180180180180180بحوث و دراسات فالحية06680

المركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفالحة البيولوجية بشط مريم 0034180 180 180 180 180 180

المنستير 521571577815715778

1571577815715778التكوين06606

البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      001123 53 53 23 53 53

البحري للصيد المهني ومراكز التكوين مدارس تهيئة      001240 85 85 40 85 85

الفالحي المهني التكوين     001315 19 19 15 19 19



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

364

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

المهدية 531301304713013047

1301304713013047التكوين06606

البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      001117 49 49 17 49 49

البحري للصيد المهني ومراكز التكوين مدارس تهيئة      001215 50 50 15 50 50

الفالحي المهني التكوين     001315 31 31 15 31 31

صفاقس 61138138190138138190

181840181840التكوين06606

البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      001110 18 18 10 18 18

الفالحي المهني التكوين     001330 30
120120150120120150بحوث و دراسات فالحية06680

الزيتونة معهد   0005150 120 120 150 120 120

توزر 72180180160180180160

180180160180180160بحوث و دراسات فالحية06680



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

365

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش 0036160 180 180 160 180 180

قابس 81288288330288288330

288288330288288330التكوين06606

البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      001120 46 46 20 46 46

البحري للصيد المهني ومراكز التكوين مدارس تهيئة      001260 200 200 60 200 200

الفالحي المهني التكوين     0013250 42 42 250 42 42

مدنين 82494927494927

494927494927التكوين06606

البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      00117 23 23 7 23 23

الفالحي المهني التكوين     001320 26 26 20 26 26

تطاوين 83494945494945

494945494945التكوين06606

الفالحي المهني التكوين     001345 49 49 45 49 49



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

366

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

560 3214 3218 5608 3214 3218 8الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

367

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

تونس 11370765765150765765520

370765765765765520التكوين06606 150
الفالحية للعلوم الوطني المعهد     0002320 615 615 100 615 615 220

بتونس الغذائية للصناعات العليا المدرسة     0007200 150 150 50 150 150 150

اريانة 12290290435649649150939939585

290290435649649939939585التكوين06606 150
البيطري للطب الوطنية المدرسة     0001160 365 365 60 365 365 100

الفالحي المهني التكوين     0013275 549 549 80 259 259 195 290 290

معهد الدراسات التحضيرية بسكرة 0022150 25 25 10 25 25 140

بن عروس 1315393930393945

153939393945التكوين06606 30
الفالحي المهني التكوين     001345 39 39 30 39 39 15

نابل 2150502517717785227227110

505025177177227227110التكوين06606 85



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

368

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      001120 53 53 20 53 53
البحري للصيد المهني ومراكز التكوين مدارس تهيئة      001210 20 20 10 20 20

الفالحي المهني التكوين     001380 154 154 55 104 104 25 50 50

زغوان 22601101102011011080

6011011011011080التكوين06606 20
بمقرن للفالحة العليا المدرسة     000380 110 110 20 110 110 60

بنزرت 237007004605785781631 2781 278623

278623 2781 7007004605785781التكوين06606 163
بماطر للفالحة العليا المدرسة     0008210 340 340 100 340 340 110

البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      00113 5 5 3 5 5
الفالحي المهني التكوين     0013330 778 778 30 78 78 300 700 700

المعهد األعلى للصيد البحري وتربية األسماك المائية 002380 155 155 30 155 155 50

باجة 315050430701701150751751580

5050290491491541541370التكوين06606 80



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

369

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

بمجازالباب الريفي التجهيز لمهندسي العليا المدرسة     0004320 450 450 50 450 450 270
الفالحي المهني التكوين     001350 91 91 30 41 41 20 50 50

140210210210210210بحوث و دراسات فالحية06680 70
المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة 0043210 210 210 70 210 210 140

جندوبة 32110360360110360360220

110360360360360220التكوين06606 110
بطبرقة الغابية والمراعي الغابات معهد     0005130 245 245 30 245 245 100

بطبرقة البحري للصيد المهني التكوين مركز      001060 75 75 50 75 75 10
الفالحي المهني التكوين     001330 40 40 30 40 40

الكاف 3311022022050220220160

110220220220220160التكوين06606 50
بالكاف للفالحة العليا المدرسة     0009160 220 220 50 220 220 110

سليانة 341501507088515815875

150150708815815875التكوين06606 5



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

370

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

الفالحي المهني التكوين     001375 158 158 5 8 8 70 150 150

القيروان 41363635363635

3636363635التكوين06606 35
الفالحي المهني التكوين     001335 36 36 35 36 36

القصرين 423535

3535التكوين06606
الفالحي المهني التكوين     001335 35

سيدي بوزيد 431401401101 6551 6551151 7951 795225

1401405014014050التكوين06606
الفالحي المهني التكوين     001350 140 140 50 140 140

655175 6551 6551 6551 601بحوث و دراسات فالحية06680 115
المركز الجهوي للبحوث الفالحية بسيدي بوزيد 0041175 1 655 1 655 115 1 655 1 655 60

سوسة 51215652652175652652390

100472472472472210التكوين06606 110



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

371

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم     0006190 450 450 90 450 450 100
الفالحي المهني التكوين     001320 22 22 20 22 22

115180180180180180بحوث و دراسات فالحية06680 65
المركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفالحة البيولوجية بشط مريم 0034180 180 180 65 180 180 115

المنستير 521571577815715778

15715715715778التكوين06606 78
البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      001123 53 53 23 53 53

البحري للصيد المهني ومراكز التكوين مدارس تهيئة      001240 85 85 40 85 85
الفالحي المهني التكوين     001315 19 19 15 19 19

المهدية 531301304713013047

13013013013047التكوين06606 47
البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      001117 49 49 17 49 49

البحري للصيد المهني ومراكز التكوين مدارس تهيئة      001215 50 50 15 50 50
الفالحي المهني التكوين     001315 31 31 15 31 31



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

372

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

صفاقس 6112013813870138138190

301818181840التكوين06606 10
البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      001110 18 18 10 18 18

الفالحي المهني التكوين     001330 30
90120120120120150بحوث و دراسات فالحية06680 60

الزيتونة معهد   0005150 120 120 60 120 120 90

توزر 727518018085180180160

75180180180180160بحوث و دراسات فالحية06680 85
المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش 0036160 180 180 85 180 180 75

قابس 81424225024624680288288330

4242250246246288288330التكوين06606 80
البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      001120 46 46 20 46 46

البحري للصيد المهني ومراكز التكوين مدارس تهيئة      001260 200 200 60 200 200
الفالحي المهني التكوين     0013250 42 42 250 42 42



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :13

373

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

اإلدارات الفنیة: الفالحة 

مدنين 82121210373717494927

1212103737494927التكوين06606 17
البحري الصيد تعليم تجهيز معاهد      00117 23 23 7 23 23

الفالحي المهني التكوين     001320 26 26 10 14 14 10 12 12

تطاوين 83494945494945

4949494945التكوين06606 45
الفالحي المهني التكوين     001345 49 49 45 49 49

560 3214 3218 6608 8871 8876 9006 4342 4341 1الجمـــلة : 



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

اإلدارات الفنية: الفالحة 

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

374

_131 الباب:

بناءات إدارية 06603935935540

تجهيزات إدارية 066041 3401 3401 360

البرامج اإلعالمية 06605700700550

التكوين 066065 9765 9763 685

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607303030

مصاريف مختلفة 06608500500

الغابات 066756 30029 3007 4002 45034 3007 000

المحافظة على المياه و أديم األرض 066764 40014 2005 8002 15014 2006 000

السدود و الهياكل المائية 066775 0401 3509 30022 2703 01516 950

الموارد المائية الجوفية 066782 3303 0702 3401 4503 0701 300

المناطق السقوية 0667915 7208 50015 7506 8008 5905 590

بحوث و دراسات فالحية 066809 8819 9306 860300

الماء الصالح للشراب 06681500850490

اإلرشاد و التأطير الفالحي 066823 1363 1002 825

الصيد البحري 066838 8758 89014 060

المشاريع الفالحية المندمجة 0668417176060

65 66356 42072 85865 53763 23537 200 الجملة العامة



 نفقات التنمية
ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

المندوبيات الجهوية: الفالحة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع إعتمادات التعهد و الدفع حسب الفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

375

_132 الباب:

بناءات إدارية 06603320320270
تجهيزات إدارية 066042 4302 4302 430

البرامج اإلعالمية 06605400400400
مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607270270270

مصاريف مختلفة 06608800800
الغابات 0667565 00065 00057 000

المحافظة على المياه و أديم األرض 0667651 00052 00045 500
الموارد المائية الجوفية 066781 9001 9002 170

المناطق السقوية 0667946 15330 68254 44345 65140 35214 165
بحوث و دراسات فالحية 06680623623623

الماء الصالح للشراب 0668116 42250 86816 4229 57050 86824 000
اإلرشاد و التأطير الفالحي 0668210 78010 78010 780

الصيد البحري 06683142142142
المشاريع الفالحية المندمجة 066844 81046 68011 4107 11033 99012 650

199 150130 130215 040179 746127 11052 985 الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

اإلدارات الفنية: الفالحة 

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

376

_131 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

000 5اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801 9 600 4 900 5 500 3 100

000 6005 3009 4001 2ديوان تنمية الغابات و المراعي بالشمال الغربي

606060الوكالة العقارية الفالحية

310310310وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

340340340المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل

390 3902 3902 2ديوان تربية الماشية و توفير المرعى

500وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري

270 1اإلستثمار في ميدان البحث07804 1 270 1 270

000 0001 0001 1معهد المناطق القاحلة

270270270القطب التكنولوجي بالجنوب

800 155التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 155 800 153 190

200 200138 200138 138تشجيعات مباشرة

020 0201 0201 1الوكالة العقارية الفالحية

070 0701 0701 1وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

510 5104 9004 1ديوان تربية الماشية و توفير المرعى

000 00011 00011 11ديوان الحبوب

500 8التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 1 800 24 500 27 500

500 8008 5001 50024 27الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه

500 40013 47011 070186 560190 157الجملة العامة



 نفقات التنمية

جدول إجمالي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع إعتمادات التعهد و الدفع حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع
م.خ.ق.إعتمادات على م

377

وزارة الفالحة13 الباب: -

255810 1بناءات إدارية06603

790 7703 3تجهيزات إدارية06604

100950 1البرامج اإلعالمية06605

685 9763 5التكوين06606

300300مصاريف اإلعالنات و اإلشهار06607

300 1مصاريف مختلفة06608

000 3007 45034 40059 72الغابات06675

000 2006 65014 80047 57المحافظة على المياه و أديم األرض06676

950 01516 2703 30022 9السدود و الهياكل المائية06677

470 9703 4504 3401 2الموارد المائية الجوفية06678

755 94219 45148 19352 70المناطق السقوية06679

483300 5537 10بحوث و دراسات فالحية06680

000 86824 06050 27210 17الماء الصالح للشراب06681

605 88013 13اإلرشاد و التأطير الفالحي06682

202 03214 9الصيد البحري06683

710 05012 12734 4277 11المشاريع الفالحية المندمجة06684

000 6005 9009 5004 5اإلستثمار في قطاع الفالحة  و الصيد البحري07801

270 2701 1اإلستثمار في ميدان البحث07804

800 800155 155التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810

500 8008 5001 50024 27التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811

685 745103 753201 968431 477 الجملة
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