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 :الميمةإستراتيجية - 1

 كالقانكف التكجييي لمتربية 2014 مف الدستكر التكنسي لسنة 39لى الفصؿ إاستنادا 
 فاف التربية تعتبر أكلكية كطنية مطمقة كبناء عميو فاف التعميـ 2002المدرسي لسنة  كالتعميـ

لى سف السادسة عشر كىك بالتالي حؽ دستكرم مكفكؿ لكؿ طفؿ تكنسي في إلزامي إجبارم كإ
ىذه االىمية . سف التمدرس بغض النظر عف جنسو أك دينو أك لكنو أك أصمو االجتماعي

تجعؿ مف الشػػػػػػػػػػػػأف التربكم مسالة كطنية تيـ كزارة التربية باعتبارىا مكمفة بتسيير المرفؽ 
غمب الكزارات كالمؤسسػػػات عمى المستكييف المركزم كالجيكم كىك ما أالتربكم كلكف تيـ كذلؾ 

حكاـ التنسيؽ بيف مختمؼ الشركاء عمى مستكل التصكرات ككػػػذلؾ عمى مستكل إيستكجب 
. التنفيذ ثـ التقييـ

تمثؿ ميمة التربية مككنا ىاما مف مككنات المنظكمة الكطنية إلعداد المكارد البشرية ك
كرافدا مف ركافد التنمية كتيدؼ إلى بناء كتنمية شخصية الفرد في مختمؼ أبعادىا كتنشئة 
التالميذ عمى حب الكطف كاالعتزاز بو كترسيخ الكعي باليكية الكطنية كتدعيـ تفتحو عمى 

كما أف ميّمة التربية تتميز بكظيفتيا التعميمية كالتربكية التي تسعى مف . الحضارة اإلنسانية
خالليا إلى ضماف تعميـ جيد لمجميع يتيح إكتساب ثقافة عامة كمعارؼ عممية كنظرية تمكف 
مف تنمية مكاىب المتعمميف كتطكير قدراتيـ كتمكنيـ مف اكتساب المعارؼ كالميارات الالزمة 

. لممارسة مينة أك حرفة إذا اختاركا مسمؾ التككيف الميني
، 2011كنظرا لما شيدتو تكنس مف تغيير عمى مختمؼ المستكيات منذ مطمع سنة 

عادة ضبط أكلكياتو بما يتماشى كالتكجيات  فقد تـ الشركع في مراجعة أىداؼ قطاع التربية كا 
مف خالؿ إنجاز الدراسات التشخيصية كالتقييمية لبعض المجاالت التربكية مف  العامة لمبالد

 .قبؿ خبراء كباحثيف في المجاؿ التربكم كاالقتصادم كاالجتماعي
في المقابؿ كرغـ االشكاليات المتعمقة بقيادة االصالح التربكم فاف عددا مف المسائؿ 

ساسيا لممنظكمة التربكيػة في عالقة بجكدة العممية التربكية مف جية أالتي تمثؿ مشغال 
 تنطمؽ في جممة مف المشاريػػػع عمى الميمة اإلنصاؼ كتكافؤ الفرص جعمت أكضماف مبد
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جيا كمراجعة برامج بعض المكاد ذات االكلكية قغرار تعميـ السنة التحضيرية كتكحيد منا
. دراج تكنكلكجيات المعمكمػػات االتصاؿإك

ىذه التكجيات االستراتيجية تـ تضمينيا ضمف كثيقة المخطط القطاعي التربكم 
عدادىا في مقاربػػػػة تشاركية تصاعدية مف الجيات ثـ عمى مستكل إ كالتي تـ 2016-2020
 :لى تحديد األىداؼ اإلستراتيجية التاليةإفضت أمركزم 

 األىداف اإلستراتيجية لمميمة: 1رسم بياني عدد 

 
 

  مقابؿد. أ6.509.948 ما قدره 2020 لسنة ميزانية ميمة التربيةكبمغت  -
تطكر بػ  مثؿ نسبةتد .أ 960.204 قدرىا أم بزيادة 2019د خالؿ سنة .أ 5.549.744

دكف اعتبار )  من إجمالي ميزانية الدولة%18,4ىذا وتمثل ميزانية الميمة . 17,3%
  تقريباكىك ما يمثؿ ا موظف197.689 عدد موظفي القطاعويبمغ  (الديف الخارجي

 . من جممة موظفي الدولة30,9%
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  :تقديم برامج الميمة -2
 نشاطا 18 برنامجا فرعيا ك81 برامج ك03 ثالثة 2020تتضمف ميمة التربية لسنة 

 فاعميف عمكمييف كىما المركز 02 مؤشرا لقيس أدائيا كيساىـ في تحقيقيا 21 أىداؼ ك8ك
 .الكطني لتكنكلكجيا التربية كالمركز الدكلي لتككيف المككنيف
: تتكزع البرامج كالبرامج الفرعية عمى النحك التالي

: 2رسم بياني عدد 
ىيكمة الميمة حسب البرامج والبرامج الفرعية 

 
 

البرامج الفرعية  
 برنامجا فرعيا كىك العدد الذم يكافؽ عدد المندكبيات 26 برنامج إلى يتفرع كؿ

م يسير عمى ذ المستكل المركزم كاؿبرنامج فرعي كاحد عمىالجيكية لمتربية عالكة عمى 
لكؿ برنامج كما يبينو الرسـ  27تسيير البرنامج كقيادتو كبذلؾ يصبح عدد البرامج الفرعية 

  :البياني المصاحب
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 بماطز

غ إ.ص.ع.م  
ااسرص الىطني لخكنىلىجعا 
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معهد الكلعف حي 

غ إ.ص.ع.م حشاد بئر اللصعت  
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ااكىنيو والخجديد 

 البعداػىجي
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غ إ.ص.ع.م  ااسرص الىطني البعداػىجي 
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 باملىاقعت
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1ااسحلت الابخدائعت بخىنع  1ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بخىنع   1اللعادة وااظاندة بخىنع    

2ااسحلت الابخدائعت بخىنع  2ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بخىنع   2اللعادة وااظاندة بخىنع    

 اللعادة وااظاندة ببو رسوض ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز ببو رسوض ااسحلت الابخدائعت ببو رسوض

 اللعادة وااظاندة بمنىبت ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بمنىبت ااسحلت الابخدائعت بمنىبت

 اللعادة وااظاندة بأزيانت ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بأزيانت ااسحلت الابخدائعت بأزيانت

 اللعادة وااظاندة بجندوبت ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز ببنززث ااسحلت الابخدائعت ببنززث

 اللعادة وااظاندة بباجت ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بباجت ااسحلت الابخدائعت بباجت

 اللعادة وااظاندة بجندوبت ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بجندوبت ااسحلت الابخدائعت بجندوبت

 اللعادة وااظاندة بنابل ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بنابل ااسحلت الابخدائعت بنابل

 اللعادة وااظاندة بصػىاو ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بصػىاو ااسحلت الابخدائعت بصػىاو

 اللعادة وااظاندة بظلعانت ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بظلعانت ااسحلت الابخدائعت بظلعانت

 اللعادة وااظاندة بالكاف ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بالكاف ااسحلت الابخدائعت بالكاف

 اللعادة وااظاندة باللصسين ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز باللصسين ااسحلت الابخدائعت باللصسين

 اللعادة وااظاندة بالليرواو ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بالليرواو ااسحلت الابخدائعت بالليرواو

 اللعادة وااظاندة بظىطت ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بظىطت ااسحلت الابخدائعت بظىطت

 اللعادة وااظاندة باانظخير ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز باانظخير ااسحلت الابخدائعت باانظخير

 اللعادة وااظاندة بااهديت ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بااهديت ااسحلت الابخدائعت بااهديت

1ااسحلت الابخدائعت بصلاكع  1ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بصلاكع   1اللعادة وااظاندة بصلاكع    

2ااسحلت الابخدائعت بصلاكع  2ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بصلاكع   2اللعادة وااظاندة بصلاكع    

 اللعادة وااظاندة بظعدز بىشيد ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بظعدز بىشيد ااسحلت الابخدائعت بظعدز بىشيد

 اللعادة وااظاندة بللصت ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بللصت ااسحلت الابخدائعت بللصت

 اللعادة وااظاندة بخىشز ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بخىشز ااسحلت الابخدائعت بخىشز

 اللعادة وااظاندة بلبعي ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بلبعي ااسحلت الابخدائعت بلبعي

 اللعادة وااظاندة بلابع ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بلابع ااسحلت الابخدائعت بلابع

 اللعادة وااظاندة بمدنيو ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بمدنيو ااسحلت الابخدائعت بمدنيو

 اللعادة وااظاندة بخطاوين ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بخطاوين ااسحلت الابخدائعت بخطاوين

 خارطة برامج ميمة التربية: 4رسم بياني عدد 
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: إطار األداء وأنشطة البرامج
عذد األهذاف عذد األَشطح انثشايج 

االستشاتُجُح 

عذد يؤششاخ 

قُس األداء   4 2 4المرحلة االبتدائية 
 8 3 4المرحلة االعدادية والتعليم الثانوي 

 9 3 10القيادة والمساندة 
 21 8 18المجموع 

 

 :(2022-2020)إطار النفقات متوسط المدى  -3
 : برمجة نفقات الميمة عمى المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل3-1

  د1000بـ 

 انثُاٌ

 انتقذَشاخ ق و إَجاصاخ إَجاصاخ إَجاصاخ يصادس

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 انتًىَم

 1انثشَايج 
موارد 
 2589385 2419456 2307110 1860054 1668758 1805241 1619312 الدولة

انًشحهح 

 8 8 8 8 8 6 8 م ذ م ع االتتذائُح
مجموع 
 2589393 2419464 2307118 1860062 1668766 1805247 1619320 البرنامج

  2انثشَايج 
موارد 
 4005899 3743013 3569208 3181332 2895675 3119117 2854053 الدولة

انًشحهح 

اإلعذادَح 

وانتعهُى 

 انثاَىٌ

 18862 18862 12231 10614 10602 13266 19559 م ذ م ع

مجموع 
 4024761 3761875 3581439 3191946 2906277 3132383 2873612 البرنامج

 9انثشَايج 
موارد 
 711154 664486 633630 508358 382111 237628 210512 الدولة

 انقُادج 

 2673 2673 2673 3408 3408 3052 3559 م ذ م ع وانًساَذج

مجموع 
 713827 667159 636303 511766 385519 240680 214071 البرنامج

موارد  انًجًىع
 7306438 6826955 6509948 5549744 4946544 5161986 4683877 الدولة

 21543 21543 14912 14030 14018 16324 23126 م ذ م ع

مجموع 
 7327981 6848498 6524860 5563774 4960562 5178310 4707003 البرامج

مىاسد ) تشمم انمىاسد انعامح نمٍضاوٍح انذونح ومىاسد انقشوض انخاسجٍح انمىظفح ومىاسد انحساتاخ انخاصح :يىاسد انذونح

  (انحساتاخ انخاصح فً انخضٌىح ومىاسد حساتاخ أمىال انمشاسكح

. (اإلداسٌح وغٍش اإلداسٌح) انمىاسد انزاتٍح نهمؤسساخ انعمىمٍح :و ر و ع
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 : تشيجح َفقاخ انًهًح عهً انًذي انًتىسط حسة األقساو ويصادس انتًىَم3-2
  د1000بـ 

 انثُاٌ

يصادس 

 انتًىَم

 انتقذَشاخ 2019 ق و إَجاصاخ إَجاصاخ إَجاصاخ

2016 2017 2018 
انتثىَة 

 انقذَى

انتثىَة 

 2022 2021 2020 انجذَذ

 َفقاخ 

 انتأجُش

موارد 
 6538553 6090404 5800000 5093905 5093905 4597678 4820891 4348250 الدولة

 0 0 0 0 0 0 0 0 م ذ م ع
مجموع 

 6538553 6090404 5800000 5093905 5093905 4597678 4820891 4348250 القسم
 َفقاخ

  انتسُُش

موارد 
 389135 377801 366798 113749 113749 98040 100033 88711 الدولة

 21543 21543 14912 14030 14030 14018 16324 23126 م ذ م ع
مجموع   

 410678 399344 381710 127779 127779 112058 116357 111837 القسم
 َفقاخ

  انتذخالخ

موارد 
 18750 18750 18750 66460 66090 36781 38692 44670 الدولة

  

 0 0 0 0 0 0 0 0 م ذ م ع
مجموع   

 18750 18750 18750 66460 66090 36781 38692 44670 القسم
 َفقاخ

  اإلستثًاس

موارد 
 360000 340000 324400 275630 275630 214045 202370 202246 الدولة

  

 0 0 0 0 0 0 0 0  م ذ م ع
مجموع   

 360000 340000 324400 275630 275630 214045 202370 202246 القسم
 تقُح 

 انُفقاخ 

موارد 
 0 0 0 0 370 0 0 0 الدولة

 0 0 0 0 0   0 0 م ذ م ع
مجموع 

 0 0 0 0 370 0 0 0 القسم
موارد  انًجًىع

 7306438 6826955 6509948 5549744 5549744 4946544 5161986 4683877 الدولة

 21543 21543 14912 14030 14030 14018 16324 23126 م ذ م ع
مجموع 
 7327981 6848498 6524860 5563774 5563774 4960562 5178310 4707003 األقسام

مىاسد ) تشمم انمىاسد انعامح نمٍضاوٍح انذونح ومىاسد انقشوض انخاسجٍح انمىظفح ومىاسد انحساتاخ انخاصح :يىاسد انذونح

(  انحساتاخ انخاصح فً انخضٌىح ومىاسد حساتاخ أمىال انمشاسكح

 (اإلداسٌح وغٍش اإلداسٌح) انمىاسد انزاتٍح نهمؤسساخ انعمىمٍح :و ر و ع
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 :2020 توزيع نفقات الميمة لسنة -4
: توزيع نفقات الميمة حسب األقسام : 4-1

 
 د  1000بحساب                                                                                                           

 التطور 2020تقديرات  2019ق م  

 % المبمغ الجديد التبويب الجديد التبويب القديم
 13,9 706.095 5800000 5093905 5093905 نفقات التأجير * 
 222,5 253.049 366798  113749 113749 نفقات التسيير* 
 -71,8 -47 710 18750 (2) 66460 66090 نفقات التدخالت* 
 17,7 48.770 324400 275630 275630 نفقات اإلستثمار * 
 - - - - -العمليات المالية * 
(1 )370.بقية النفقات * 

 - - - - 
 17,3 960.204 6 509 948 5 549 744 5 549 744الجممة عمى موارد الدولة 

14 030 14 030 الموارد الذاتية للمؤسسات*   912 14  882 6,3 
 17,3 961 086 6 524 860 5 563 774 5 563 774الجممة العامة 

  أ د تتعمؽ بالتمكيؿ العمكمي سابقا، 370:  بقية النفقات حسب التبكيب القديـ(1)
  أ د، 370.إدراج نفقات التمكيؿ العمكمي ضمف نفقات التدخالت بػ (2)
 

 ما 2020كتجدر اإلشارة إلى أف النفقات ذات الصبغة التنمكية تبمغ بعنكاف سنة 
 تكزع حسب التبكيب الجديد كما 2019 أ د سنة 276.000 أ د مقابؿ 325.060قدره  
 :يمي

  د 1000بحساب                                                                                                        

 %التطور   2020تقديرات  2019ق م  
 78,4 290 660 370نفقات التدخالت  
 17,7 48.770 324.400 275.630 نفقات االستثمار

   - - نفقات العمليات المالية 
 17,8 49.060 325.060 276.000الجممة 

 

  : حسب البرامج واألقسام ومصادر التمويل2020توزيع نفقات الميمة لسنة  4-2
 

 

 

 



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2020 السنة المالیة:

9
 

  : مهمة التربیة26المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2020تتوزع اعتمادات مهمة التربیة لسنـة  : 

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : المرحلة االبتدائیة1البرنامج  

2 137 742 00059 549 000

2 700 000

8 000

4 063 00061 607 000

41 449 000

2 137 742 00062 249 0004 063 0002 307 110 000

2 262 961 000

41 449 000

2 700 000

8 000

103 056 000

103 056 000 000 063 0004 742 137 2مجموع البرنامج 62 257 0002 307 118 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : المرحلة االعدادیة2البرنامج  
والتعلیم الثانوي

3 366 519 00077 318 000

5 300 000

12 231 000

401 00095 957 000

23 713 000

3 366 519 00082 618 000401 0003 569 208 000

3 540 195 000

23 713 000

5 300 000

12 231 000

119 670 000

119 670 000 000 000401 519 366 3مجموع البرنامج 94 849 0003 581 439 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة والمساندة9البرنامج  

295 739 000221 931 000

2 673 000

14 286 00090 091 000

11 583 000

295 739 000221 931 00014 286 000633 630 000

622 047 000

11 583 000

2 673 000

101 674 000

101 674 000 000 286 00014 739 295مجموع البرنامج 224 604 000636 303 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

324 400 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

5 800 000 000358 798 000

8 000 000

14 912 000

18 750 000247 655 000

76 745 000

5 800 000 000366 798 00018 750 0006 509 948 000

6 425 203 000

76 745 000

8 000 000

14 912 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

5 800 000 000381 710 00018 750 0006 524 860 000

324 400 000
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 نفقات محمولة
الجملةعلى موارد ذاتیة

 نفقات محمولة
 على منحة

الدولة
المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2020في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

63620المرحلة االبتدائیة 636128

63620مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 636128

219مؤسسات العمل اإلجتماعي 2163

16343المندوبیات الجهویة للتربیة 16343

47058مؤسسات أخرى 470535

89950المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي 7771912231

89950مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 7771912231

28465مؤسسات التعلیم الثانوي 259692496

27654مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي 251222532

134مؤسسات العمل اإلجتماعي 1313

3977المندوبیات الجهویة للتربیة 3977

29720مؤسسات أخرى 225207200

22615القیادة والمساندة 199422673

14410مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 124171993

1984مؤسسات التكوین 1821163

11449المندوبیات الجهویة للتربیة 96491800

977مؤسسات أخرى 94730

8205مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 7525680

8205مؤسسات  أخرى 7525680

176185الجمـــلة العامة 16127314912
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 :أعوان الميمة -6
 197.689 ،2020يبمغ عدد أعكاف ميمة التربية المرخص فييـ إلى مكّفى سنة 

: عكنا كيتكزعكف عمى النحك التالي

 

أعوان 
اإلدارات 
المركزية 
 والجهوية

أعوان 
المؤسسات 
العمومية 
الخاضعة 
لمجلة 

المحاسبة 
 العمومية

 1المجموع 

 أعوان 
المؤسسات 
العمومية 

غير 
الخاضعة 
لمجلة 

المحاسبة 
  العمومية

 2المجموع 

 أفشَم 30األعىاٌ إنً غاَح - 

2019 

 فً حانح مثاششج  194.384 224 194.160   194.160

 1.389-   1.389-   1.389- (2019)انتعذَالخ - 

 0   0   0 2019 اوتذاتاخ   -
 791 معهم و522مىهم ) 2019 تقاعذ   -

 76 و01/10/2019أستار ٌحانىن تذاٌح مه 

خطط مختهفح غٍش معىٍٍه تانضٌادج ٌحانىن 

 إنى 1/5/2019عهى انتقاعذ  تذاٌح مه 

30/6/2019). -1.389 

 

-1.389 

 

-1.389 

 0 2020 انتذاتُش انجذَذج- 
 

0 
 

0 

 0 2020اوتذاتاخ   -
 

0 
 

0 

 0 2020تقاعذ -  
 

0 
 

0 
 4.694   4.694   4.694 2020 انتسىَاخ -

 2.269 تاالتتذائًانىىاب - 
 

2.269 
 

2.269 

 2.355 حامهً شهادج انماجستٍش - 
 

2.355 
 

2.355 

 70 خشٌجً داس انمعهمٍه انعهٍا -
 

70 
 

70 

 197.689 224 197.465 - 197.465 انًجًىع انجضئٍ

 3.254  إنحاق فً إطاس انتعاون انفىًفً حانح 
 

3.254 
 

3.254 
 200.943 224 200.719 - 200.719 انًجًىع انعاو
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: كيتكزعكف حسب البرامج عمى النحك التالي
 

  

 أعوان 
 اإلدارات

 المركزية 
 والجهوية

أعوان 
المؤسسات 
العمومية 
الخاضعة 
لمجلة 

المحاسبة 
 العمومية

 1المجموع 

أعوان 
المؤسسات 
العمومية 

غير 
الخاضعة 
لمجلة 

المحاسبة 
  العمومية

 2المجموع 

 1انثشَايج     -

 انًشحهح االتتذائُح 74.804   74.804   74.804

 2انثشَايج     -

114.647   114.647   114.647 
انًشحهح اإلعذادَح 

 وانتعهُى انثاَىٌ

  9انثشَايج     -

 انقُادج وانًساَذج 8.238 224 8.014   8.014

 197.689 224 197.465   197.465 انًجًىع انجضئٍ

 3.254   3.254   3.254 إنحاقفً حانح     -

 200.943 224 200.719   200.719 انًجًىع انعاو
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 :2020المهمة لسنة  لنفقاتلي التحلیل اإلجما -7
 لمهمة التربیة 2020بلغت جملة االعتمادات المقترحة خالل السنة المالیة 

د، م  960,204أي بزیادة بـ  2019د خالل سنة م  5.549,744 مقابل دم  6.509,948
  .%17,3 بـتطور  وهو ما یمثل نسبة

  :نفقات التأجیر العمومي -7-1
مقابل  م د 5.800,000بـ  2020لسنة  دفعاتعهدا و التأجیر حددت نفقات 

  .%13,86م د تمثــل نســبة  706,095أي بزیادة قدرها  2019م د سنة  5.093,905
  بـ م د                      :وتفسر هذه الزیادة أساسا بما یلي 
 300,0  )3و 2قسط ( الزیادات في األجور المالي الناتج عن نعكاساإل -
 87,1  %2ات المشغل الزیادة في مساهم -
 33,0 -  2019تعدیل كلفة تقاعد  -
 10,0  2019تعدیل تدرج  -
 76,0 باالبتدائي ابمدرسا نائ 2269ترسیم  -
 70,0  شهادة الماجستیر المهنيمن  2355 تسویة وضعیة -
  2,3  خطة من خریجي دار المعلمین العلیا 70انتداب  -
 10,0                2020تدرج سنة  -
 40,0 )بما في ذلك الترقیات االستثنائیة( 2020ترقیات  -
 143,695 تعدیالت بالزیادة    -
  :التسییرنفقات  -7-2

ما قدره  2020لسنة  تعهدا ودفعا التسییرتبلغ االعتمادات المقترحة لنفقات 
م د  253,049أي بزیادة قدرها  2019م د مرّسمة سنة  113,749م د مقابل  366,798
م د  185راجعة أساسا لمصاریف مستلزمات العودة المدرسیة بـ  %222,5ة تمثل نسب

م د وإلجراء تحویل منح تسییر المطاعم  9وللترفیع في كلفة إنجاز االمتحانات الوطنیة بـ 
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المدرسية بالمدارس االبتدائية مف قسـ التدخالت إلى قسـ التسيير كذلؾ في إطار مزيد 
 .حككمة مكارد ديكاف الخدمات المدرسية

 

 :تنفقات التدخال - 7-3
 ـ د مقابؿ 18,750 ما قدره 2020 لسنةت تعيدا كدفعا تبمغ نفقػات التدخال

 -%71,6مثؿ نسبة م ـ د 47,340 قدره بنقص أم 2019 ـ د مرّسمة في سنة 66,090
إلجراء تحكيؿ منح تسيير المطاعـ المدرسية بالمدارس االبتدائية مف قسـ راجع أساسا 

 .ت إلى قسـ التسيير المشار إليو سابقاالتدخال
 

 تضـ أساسا تدخالت الميمة 2020ت لسنة نفقػات التدخالكتجدر اإلشارة إلى أف 
 .في مختمؼ المجاالت االجتماعية كالثقافية كالعممية

 

 :االستثمارنفقات - 7-4
 ـ د 1035,937 في حدكد 2020  لسنةلميمة التربية االستثمار نفقات ضبطت

سنة دفعا خالؿ  ـ د 275,630ك  ـ د تعيدا352,2 مقابؿدفعا  ـ د 324,400تعيدا ك
 .%17,7 ـ د تمثؿ نسبة 48,77قدرىا إلعتمادات الدفع بزيادة  أم 2019

تحتوي عمى مبمغ  2020كتجػػػػػػدر اإلشارة إلػػػػى أف إعتمادات التعيد لسنة 
 تمت إعادة ترسيميا  م د بعنوان تعيدات الميمة خالل السنوات السابقة627,377
.   ألسباب تقنية2020بميزانية سنة 

: كتتكزع النفقات بيف مشاريع متكاصمة كمشاريع جديدة كما يبينو الجدكؿ التالي
 

 (م د) الدفع (م د) التعيد 
 142,358 650,316مشاريع متواصمة 
 182,042 385,621مشاريع جديدة 

 324,400 1035,937الجممة 
 

 
 



  
  
  
  
  

الثانيمحور ال  
 نفقات المھمة حسب

 البرامج



  
  
  
  
  
  

  :1البرنامج عدد
  المرحلة االبتدائیة 
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 :تراتیجیتهوٕاستقدیم البرنامج  - 1
لمتدخلین في هم مشموالته في تنشیط حوار التصرف وضمان انخراط كل اتتمثل أ

عداد والتنفیذ والمتابعة والتقییم والتنسیق مع برنامج القیادة والمساندة البرنامج في مسار اإل
طار حوار التصرف إفقي في دارات والهیاكل  ذات االختصاص األلضمان دعم ومساندة اإل

یة الوة على التواصل مع رؤساء البرامج الفرعیة على مستوى المندوبیات الجهو ع. األفقي
ط القیمة المستهدفة للمؤشرات في داء وضباأل طار القدرة علىإللتربیة التي تساهم في إعداد 

   .طار حوار التصرف العموديإ
 رنامجولویات المرحلة فان بأو  2016/2020خطط القطاعي التربوي الم إلىستنادا إ و 

  : التالیة األولویاتهتمامه على إبتدائیة سیركز المرحلة اإل

ü  من خالل تحسین مكتسبات التالمیذ ضمان جودة المنظومة التربویة،  
ü  جباریة ومجانیة السنة التحضیریة وتوحید مناهجها بالتنسیق مع مختلف إ إقرار

  ،داریةوتدعیم المراقبة البیداغوجیة واإلالمتدخلین من جهة 
ü  غات ووضع مشروع متكامل یقوم على التبكیر في تدریس كانة هامة للّ م إعطاء
 قانطالواة االبتدائیة بالنسبة للفرنسیة نطالقا من السنة الثانیة من المرحلإغات اللّ 

   ،لیزیةلالنجمن السنة الرابعة بالنسبة 
ü  نتاج الكتب إ عتماد مرجعیة وطنیة للمنهاج و إل من خال تطویر المناهج والبرامج
  ،درسیة وفق هذه المقاربةالم
ü  همیة كبرى للوظیفة التربویة للمدرسة ودفع الحیاة المدرسیة مع جمیع أعطاء إ

) خلیة مرافقة التلمیذ(والمرافقة ) مجلس المؤسسة(شاور المتدخلین وتركیز هیاكل الت
 نحرافاتواالالسلوكیات لدفع العمل االجتماعي بالوسط المدرسي خاصة مع تنامي 

  ،سسة التربویةداخل المؤ 
ü  یة عاشة خاصة مع مراجعة الخارطة المدرسإ من نقل و  اإلسنادتطویر خدمات

 .سناد الضروریة للتالمیذوما یقتضیه من توفیر خدمات اإل



18 
 

  

  : المتعلقة بالمرحلة االبتدائیة اإلحصائیةأهم المعطیات 

  .مدرسین قارین (*)
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 2016 /2017 2017/2018 2018/2019  2019/2020  

 4.587  4.583 4.576  4.568 عدد المدارس

 1.177.673  1.149.245 1.122.693 1.100.790 عدد التالمیذ

 49.113  48.008 47.941 47.470 عدد الفصول

 (*) 67.511  63.228 63.642 64.000 عدد المدرسین
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المرحلة االبتدائیة

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  المرحلة االبتدائیة لسنة 

1البرنامج

754 21قیادة المرحلة االبتدائیة

056 103البنیة التحتیة

963 168 2التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة

337 13تسییر المؤسسات

2 307 110  المجموع :
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ي ظخىي ااسرصز
 اا

 

 

اليىجد:ياللارلىو العمىمعىوي  

  برنامج المرحلة االبتدائية هيكلة: 5رسم بياني عدد 

ظخىي اللهىز 
 اا
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بزهامج 

املزحلت 

 الابتدائيت

البرهامج 

 الفزعي
 املتددلون  الصبغت

و  و
لج

اا
و 

تو
مل

امل
ل 

رع
ت 

ري
فز

 ال
مج

برا
ال

 

 1املزحلت الابتدائيت بتووس 

 2ااسحلت الابخدائعت بخىنع 

 ااسحلت الابخدائعت ببو رسوض

 ااسحلت الابخدائعت بمنىبت

 ااسحلت الابخدائعت بأزيانت

ااسحلت 

الابخدائعت 

باإلدازة 

 ااسرصيت

 ااسحلت الابخدائعت ببنززث للمسحلت الابخدائعت.يع.إ إدازة مسرصيت

زيت صبؼت إدا
ث 

ث ذا
ظا

ط
مؤ

 

م إ الىور للمكفوفين 

 الىور ببئر القصعت

 ااسحلت الابخدائعت بجندوبت

 ااسحلت الابخدائعت بنابل

 ااسحلت الابخدائعت بصػىاو

 ااسحلت الابخدائعت بظلعانت

م إ الىور للمكفوفين 

 الىور بقابس

 ااسحلت الابخدائعت بالكاف

 ااسحلت الابخدائعت باللصسين

 ااسحلت الابخدائعت بالليرواو

املبيت الابتدائي 

 بماطز

 ااسحلت الابخدائعت بظىطت

 ااسحلت الابخدائعت باانظخير

 ااسحلت الابخدائعت بااهديت

 1ااسحلت الابخدائعت بصلاكع 

املبيت الابتدائي 

 باملىاقعت
 2ااسحلت الابخدائعت بصلاكع 

 

 ااسحلت الابخدائعت بظعدز بىشيد

 ااسحلت الابخدائعت بللصت

 ااسحلت الابخدائعت بخىشز

 ااسحلت الابخدائعت بلبعي

 ااسحلت الابخدائعت بلابع

 ااسحلت الابخدائعت بمدنيو

 ااسحلت الابخدائعت بخطاوين

 

 

 

  برنامج المرحلة االبتدائية خارطة: 6رسم بياني عدد 
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 :أداء البرنامج -2
 :يتمثؿ إطار أداء برنامج المرحمة االبتدائية في ما يمي

 : لمبرنامج وتطور مؤشرات األداءاإلستراتيجيةاألىداف  2-1
استنادا لخصكصيات المرحمة كفي انتظار تبمكر مالمح خطة اإلصالح التربكم، فإف 

 كتكافؤ الفرص لذلؾ فإف اإلنصاؼاليدؼ األسمى يبقى جكدة المنظكمة التربكية كتعزيز مبدأ 
شعار المخطط القطاعي التربكم ىك ضماف مدرسة منصفة تقدـ تعميما جيدا لجميع التالميذ 

 األلفية كخاصة اليدؼ الرابع منيا أىداؼ في أساساتماشيا مع التكجيات الدكلية المضمنة 
في ىذا السياؽ العاـ سيعمؿ برنامج المرحمة االبتدائية . المتعمؽ بضماف تعميـ جيد لمجميع

 :التاليةاإلستراتيجية عمى تحقيؽ األىداؼ 

  تحسيف مكتسبات التالميذ
 ضماف مناخ مالئـ لمتعّمـ كالتنشئة االجتماعية 

 : جحظيو مكدظباث الخالمعر:الهدف  وّو ي

 أساسا كالقائمة األىداؼ مقتضيات منيجية التصرؼ في الميزانية حسب إلىاستنادا 
 كما كرد ضمف منشكر السيد رئيس الحككمة أك المخرجات أىداؼعمى ضركرة اعتماد 

 مخرجات العممية إلى النتائج البينية فإنو مف الضركرم التكجو مباشرة أكمؤشرات المنتكج 
 جكدة مكتسبات التمميذ لمتابعتيا كتقييميا كالكقكؼ عمى مكاطف القكة كتدعيميا مالتربكية كه

 . كالمشاريعاألنشطةكمكاطف الضعؼ لتداركيا كاالنطالؽ منيا في ضبط 
شيادم إجبارم غياب اختبار كطني أماـ  فاف فريؽ البرنامج اعتمد معيار نتائج كا 

التالميذ في مناظرة االلتحاؽ بالمدارس اإلعدادية النمكذجية باعتبارىا تقييما كطنيا مكضكعيا 
 باإلعداداترغـ أنيا ليست إجبارية مف ناحية كيجتازىا التالميذ الذيف ليـ حظكظ االلتحاؽ 

 يرغبكف في الكقكؼ عمى حقيقة مستكاىـ مقارنة بالمستكل الكطني مف ناحية أكالنمكذجية 
ىذا الكعي .  كىك ما يترجـ كعي التمميذ كمف كراءه العائمة بأىمية التقييـ المكضكعي أخرل



23 
 

 

يتجمى باألساس في ارتفاع عدد التالميذ الذيف يجتازكف المناظرة سنكيا رغـ محدكدية طاقة 
 مقعد فاف عدد التالميذ 3800 النمكذجية التي ال تتجاكز اإلعداديةاستيعاب المدارس 

 تمميذ مف 51538 النمكذجية كاف في حدكد اإلعدادياتالمجتازيف ألخر مناظرة لمدخكؿ 
السادسة مف المرحمة االبتدائية كىك ما يمثؿ نسبة   تمميذ مرسميف بالسنة166176جممة 
 .مف العدد الجممي لمتالميذ 32%

 امتحاف كطني مكحد كغير بإقرار أكلى التربية كفي مرحمة ميمةفي المقابؿ قامت 
 كيمكف اعتماده 2016/2017منذ  عمى كامؿ تراب الجميكرية انطمؽ في تنفيذه إشيادم

 .كمعيار حتى تتكفر مرجعية لممقارنة
 كؿ ىذه المعايير نتائج التالميذ المدرسية خالؿ السنة الدراسية كالتي إلىكيضاؼ 

 مختمفة كبالتالي ال يمكف الحكـ اإلصالحيسندىا معمـ القسـ كلئف كانت المكاضيع كمقاييس 
 إلجراء النتائج المدرسية يمكف اعتمادىا ككسيمة أف إالعمى مستكل التالميذ بالدقة الكافية 

 .  الحقيقية المتعمقة بالمكتسباتاإلشكالياتالتقاطعات الالزمة كرصد 
 تعدد معايير التقييـ سيمكف مف الكقكؼ عمى المستكل الحقيقي لمتمميذ التكنسي إف
سيتكاصؿ بالنسبة لمسنة الدراسية إقرار إجبارية االمتحاف الكطني في نياية السنة كفي انتظار 

 لقيس مكتسبات التالميذ مع االستئناس  أكؿ اعتماد نتائج المناظرة كمعيار2019/2020
 .ببقية المعايير

 جحظيو مكدظباث الخالمعر:ي1الهدف 
وحدة 

 الليع

 جلديساث جلديساث ق م إنجاشاث

2018 2019 2020 2021 

نظبت جالمعر الظنت الظادطت :ي1.1ااؤشس

ااخحصليو رعل ااعد  فما فىق 

 مجا  اللؼاث 

 58 55 54,13 55,03ي%

نظبت جالمعر الظنت الظادطت :ي2.1ااؤشس

ااخحصليو رعل ااعد  فما فىق في 

 مجا  العلىم 

% 6,99 9,50 18 23 
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 ضماو مناخ مالئم للخعلم والخنشئت الاجخمارعت :يالهدف الثاني

لمتمميذ، فاف مناخ التعمـ " العممية كالمعرفية"إلى جانب أىمية تحسيف المكتسبات 
 كيجدر التأكيد في ما يتعمؽ بمناخ التعمـ عمى الجكانب .يؤثر في جكدة العممية التربكية

  :التالية

 لمتحكالت التكنكلكجية السريعة التي يعيشيا المجتمع كالذم  مكاكبة المدرسة العمكمية
كتتعامؿ بأدكات   نسبة ىامة مف التالميذ اليـك منخرطة في الفضاء الرقميأصبحت

 األساسيةعالكة عمى حاجة البنية . تكاصؿ كخطاب مختمفة عف تمؾ المتكاجدة
 .لممؤسسات التربكية كالتي تحتاج تدخال عمى مستكل التعيد كالصيانة

  كذلؾ في حاجة ماسة إلى الدعـ كالتطكير نظرا لتأثيره عمى جكدة " التربكم"يبقى البعد
مف ناحية كلدكره في تربية األجياؿ عمى قيـ المكاطنة " العممية كالمعرفية"المكتسبات 

كفي ىذا السياؽ عمؿ فريؽ البرنامج . كالتحمي بركح المبادرة كاالبتكار مف ناحية ثانية
عمى تطكير الحياة المدرسية في بعدىا الثقافي كالرياضي مف خالؿ إقرار زمف مدرسي 

فتـ إقرار نظاـ الحصة . يسمح بتكفير مساحة زمنية كافية لممارسة ىذه األنشطة
الكاحدة بالنسبة لتالميذ السنكات األكلى كالثانية مع تخصيص الحصة المسائية 

 ميمة الثقافة كميمةلألنشطة في إطار تجربة نمكذجية  إلى جانب إبراـ اتفاقيات مع 
الشباب كالرياضة الستغالؿ الفضاءات كالتجييزات مف طرؼ تالميذ المدارس 

 .االبتدائية
  أكبالتالميذ كرصد الحاالت التي تعاني مف اضطرابات نفسية   النفسيةاإلحاطةإف 

 اضطرابات في أك متعمقة بصعكبات في النطؽ أسباب أكاجتماعية ألسباب عائمية 
 األكلى التي تستكجب تدخال خاصة في السنكات اإلشكاليات غيرىا مف أكالتعمـ 

 بالتمميذ شمؿ عددا اإلحاطة مكاتب إحداث لذلؾ تـ األىمية،لمدراسة عمى غاية مف 
مف المدارس االبتدائية في تجربة نمكذجية في انتظار تعميميا عمى مختمؼ مدارس 

 المسار إنجاح المساىمة في إلىالمكتب بالخصكص ىذا كييدؼ بعث  .الجميكرية
 كالسمككيات اإلمراضالدراسي لمتمميذ كالكقاية مف سكء التكيؼ المدرسي كحمايتو مف 

  .المحفكفة بالمخاطر
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 بالتمميذ كتكفير ظركؼ مالئمة لاللتحاؽ بالمدرسة مف خالؿ تكفير خدمات اإلحاطة إف 
 المدرسية كتحسيف جكدتيا مف الناحية الصحية األكمةعالكة عمى تكفير  النقؿ المدرسي

تساىـ في حث التمميذ عمى التركيز عمى التعممات كتحسيف مكتسباتيـ في  كالغذائية
.   مختمؼ التقييمات

 

 
 :أنشطة البرنامج  2-2

 

قصد تحقيؽ جممة األىداؼ المحددة، تضع الدكلة تحت تصرؼ البرنامج جممة مف 
 برنامجو كضماف أكلكيات كيسير رئيس البرنامج عمى تحديد .المكارد البشرية كالمادية كالمالية

 كالنتائج التي التـز بتحقيقيا كىك ما يسيؿ عممية القيادة كاألىداؼ بيف المكارد األمثؿالربط 
  .أخرلكالتنسيؽ مف جية كالتقييـ كالمسائمة مف جية 

 

كلتكضيح الرؤية كتسييؿ عممية المتابعة كالتسيير، تـ تبكيب مجاالت تدخؿ البرنامج 
(Inputs)كقد تمت صياغة ىذه المحاكر في .  حكؿ ستة محاكر تغطي كؿ مجاالت عممو

شكؿ أىداؼ كسائؿ حتى يمكف متابعتيا كتقييميا كفقا لمنيجية التصرؼ الجديدة عمى غرار 
أىداؼ النتائج كذلؾ بتحديد مؤشرات كبرمجة تطكرىا كالعمؿ عمى ربطيا بالمكارد التي 

 :كيبرز الرسـ المكالي المنيجية المعتمدة في ىذا السياؽ. ستخّصص لكؿ محكر
 

 

 

ضماو مناخ مالئم للخعلم والخنشئت :ي2الهدف 

 الاجخمارعت

وحدة 

 الليع
 جلديساث جلديساث ق م إنجاشاث

 
2018 2019 2020 2021 

 35 30 25 18 % نظبت الخالمعر ااشازريو في  نشطت الثلافعت والسياضعت:ي1.4.ااؤشس

 100 50 40 30 % نظبت اادازض التي جضم مكاجب اسافلت الخالمعر.:ي2.4ااؤشس
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محاور تدخل برنامج المرحمة االبتدائية : 7رسم بياني عدد 
ي

ي

 

 

 

 

 

 
كتجدر اإلشارة إلى تشابؾ كتداخؿ المحاكر فيما بينيا حيث يمكف أف يتأثر أداء 

محكر معيف بما يتـ إنجازه في محكر أك محاكر أخرل، فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لالستثمار 

كالمطمكب مف المسؤكليف .... في محكر المكارد البشرية أف يطكر أداء محكر الحياة المدرسية

في تدخميـ عبر المحاكر   (le dosage approprié)عف البرنامج إيجاد التكازف المناسب 

بما يضمف تصكيب المكارد نحك األكلكيات كتحقيؽ  األىداؼ المرسكمة كفي نفس الكقت 

 .ترشيد استغالؿ المكارد العمكمية
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ي:محاوز جددل البرنامج*ي

 جطىيس ااناهج وااىاصلاث البعداػىجعت .1

 البرنامج بالخصكص إستراتيجيةلتطكير المناىج كالمكاصفات البيداغكجية، تتمثؿ 
:  في

 ألاوشطت املحاور  املؤشزاث ألاهداف

جحملين مكتملباث :1الجدف 

 التالميذ
 

وملبت جالميذ : 3.1املؤشز

الملىت الملادست 

املتحصلين رعل 

املعدل فما فوق 

 مجال اللغاث 

 جط

ويز املىاهج 

واملواصفاث 

البيداغوجيت  

 ي

 باانهاجارخماد االازبت  

  جىحعد منهاج اللظم الخحضيرز في

جمعع  كظام الخحضيريت مهما كاو 

ااخددل وجكىين اانشطيو رعل جطبعله 

 2019انطالكا من طبخمبر 

  الانطالق في إرداد مناهج مىاد الظنت

 ولل في مجاالث اللؼت العسبعت والعلىم 

لخكىو جاهصة في ملخخح الظنت 

 الدزاطعت اللادمت

 طىيع رخب السياضعاث والعسبعت ث

للظنخيو  ولل والثانعت الخاصت 

 بالكلعف

  الخبكير في جدزيع اللؼاث 

  مىاصلت حعمعم الظنت الخحضيريت 

 يجكىين إلاطاز اادزض

وملبت جالميذ : 1.4املؤشز

الملىت الملادست 

املتحصلين رعل 

املعدل فما فوق 

 في مجال العلوم 

ضمان مىاخ مالئم :2الجدف

والتيشئت الاجتماريت  للتعلم

 وملبت التالميذ: 1.4.املؤشز

املشاركين في 

ألاوشطت 

الثقافيت 

 والزياضيت

درم ااحياة 

املدرسيت وجحملين 

 هوريتها

  جسريز مجالع الحىاز والدشاوز في

 الىطط اادزس ي،

  الخصدز لللشل اادزس ي والانلطاع

 اابكس رن الدزاطت

  جطىيس  نشطت الثلافعت والسياضعت

وملبت املدارس .: 2.4املؤشز

التي جضم 

مكاجب ملزافقت 

 التالميذ 

 املوارد البشزيت 

 

   انخداب مدزطيو بااسحلت الابخدائعت

   حظىيت وضععت النىاب
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 ارخماد االازبت باانهاج 

 اإلصالح محاكر أىـيعتبر محكر البرامج كالمقاربات البيداغكجية المعتمدة مف 
 اعتماد المقاربة بالمنياج انجاز العديد إطارالتي عممت عمى تطكيرىا الكزارة كقد تـ في 

حيث تـ  منذ بداية شير .  إعداد كثيقة المنياج العاـأىميا مف كاألنشطةمف المشاريع 
 الشركع في تككيف فريؽ المتفقديف الذم تـ اختياره إلعداد المنياج العاـ 2017فيفرم 

(Le curriculum général) كىك إطار عاـ يمثؿ األرضية األساسية لمراجعة كتنقيح برامج  
مختمؼ المكاد كمختمؼ المستكيات كفؽ مقاربة  شمكلية تعطي مكانة لمبعد التربكم في 

نما فضاء  العممية التعميمية حتى ال تككف المدرسة مجرد مكاف الكتساب المعارؼ كا 
. المتالؾ ميارات الحياة ككفايات القرف الحادم كالعشريف

  جىحعد منهاج اللظم الخحضيرز في جمعع  كظام الخحضيريت مهما كاو

 ،2019ااخددل وجكىين اانشطيو رعل جطبعله انطالكا من طبخمبر 

  في مجاالث اللؼت العسبعت  ولل مناهج مىاد الظنت إردادالانطالق في 

 ،والعلىم لخكىو جاهصة في ملخخح الظنت الدزاطعت اللادمت

 جطىيع رخب السياضعاث والعسبعت للظنخيو  ولل والثانعت الخاصت بالكلعف، 
 

  الخبكير في جدزيع اللؼاث 

مف خالؿ الشركع في تدريس المغة الفرنسية انطالقا مف السنة الثانية مف المرحمة 
االبتدائية بالشراكة مع سفارة فرنسا كالمركز الفرنسي بتكنس كالمغة االنكميزية انطالقا مف 
السنة الرابعة مف المرحمة االبتدائية بالشراكة مع المجمس الثقافي البريطاني بتكنس كالذيف 

 .تكفمكا بتمكيؿ ىذا المشركع كتككيف المكارد البشرية في المجاؿ
   مىاصلت حعمعم الظنت الخحضيريت

ىذا المجاؿ مف تطكير خارطة المدارس  مكنت االستثمارات المرصكدة في
، 2018/2019  مدرسة سنة2386االبتدائية المحتضنة ألقساـ تحضيرية ليبمغ عددىا 

داث ػكقد شيدت السنة الدراسية الحالية إح. 2001/2002 مدرسة سنة 362مقابؿ 
 دد األطفاؿ المرسميف بػ ػػػػػديدة كزيادة في عػػػػ مدرسة ابتدائية ج100أقساـ تحضيرية بػ 
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 ىذا كقد بمغت نسبة االلتحاؽ بالسنة ،58.597 طفال ليصؿ العدد إلى  5918
 .2019/2020  الدراسيةسنةخالؿ اؿ %88,1التحضيرية 

 بالتكازم مع الرىاف الكمي عمى ضماف جكدة السنة التحضيرية الميمةكستعمؿ 
 مشركع تعزيز أسس إطارمف خالؿ كضع برنامج متكامؿ بالشراكة مع البنؾ الدكلي في 

 :  تتعمؽ بػػػػػػأساسية مككنات 3كالذم يقـك باألساس عمى  (PREFAT)التعمـ في تكنس 
 

رفع العرض الخاص بالسنة التحضيرية كتحسيف الجكدة مف خالؿ تحسيف   (1
قدرات مدرسي المرحمة التحضيرية كتككينيـ كتكفير الفضاء كالتجييزات 

 الخاصة بيذا المستكل كخاصة في المعتمديات األنشطةالمالئمة لطبيعة 
 بالشراكة مع البنؾ الدكلي عالكة إعدادىاالمستيدفة مف خالؿ الدراسة التي تـ 

 عمى كضع نظاـ لضماف الجكدة
تحسيف ظركؼ الدراسة داخؿ المدارس االبتدائية مف خالؿ تطكير الميارات   (2

القيادية لمديرم المدارس االبتدائية كتحسيف التأطير البيداغكجي لممدرسيف مف 
 لممدارس كتكفير األساسيةطرؼ السادة المتفقديف عالكة عمى تعيد البنية 

 .فضاءات ككتب لممطالعة داخميا
 ضماف ىيكمة كاضحة لقيادة ىذا المشركع كمتابعة انجازه مف خالؿ تكميؼ  (3

 بمتابعة تنفيذه كالتنسيؽ بيف مختمؼ األىداؼكحدة لمتصرؼ حسب 
المندكبيات الجيكية كسيتـ تكفير الدعـ الفني الضركرم إلطاراتيا حتى يتـ 

 .تنفيذ ىذا المشركع كفؽ البرمجة المتفؽ عميو
 

 ضماف التحاؽ كؿ التالميذ بالسنة إلى مف خالؿ تنفيذ ىذا المشركع الميمةكتيدؼ 
تكظيؼ أمثؿ لتكنكلكجيات المعمكمات كاالتصاؿ في المناىج  ك2022 سنة أفؽالتحضيرية في 

 المدرسة الرقمية كتككيف المدرسيف في كضماف نفاذ كؿ التالميذ لمشبكة إطارالتربكية في 
 .تاالتربكية اإللكتركنية كالعمؿ عمى تعميـ ربط المدارس االبتدائية باألنترف
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 درم الحعاة اادزطعت وجحظيو نىرعتها (2

 كالمشاريع التي تساىـ في تطكير الحياة المدرسية األنشطةيشمؿ ىذا المحكر جميع 
كدعميا في المرحمة االبتدائية كذلؾ نظرا إلى أىميتيا كتأثيرىا اإليجابي في جكدة العممية 

.  التربكية كفي مسارات التعميـ كالتعمـ لدل الناشئة
كفي ىذا اإلطار بقيت مشاركة التالميذ في مختمؼ األنشطة الثقافية كاالجتماعية 

 إلى دعـ كتطكير كؿ الجكانب الميمةلذلؾ ستسعى . كالرياضية دكف المستكل المؤمؿ
 :المتصمة بالحياة المدرسية كتفعيميا مف خالؿ

 

 جسريز مجالع الحىاز والدشاوز في الىطط اادزس ي، 

 لمتعممات كفؽ ما كرد بالقانكف أساسيا تطكير الحياة المدرسية باعتبارىا رافدا إطارفي 
 كأنشطتيا الحياة المدرسية تأطير فاف عممية 2002التكجييي لمتربية كالتعميـ المدرسي لسنة 

 عمى غرار المجمس أخرل المؤسسة التربكية باألساس عالكة عمى ىياكؿ إدارة إلىتعكد 
 .البيداغكجي كمجمس المؤسسة

كلئف كاف دكر المجمس البيداغكجي منحصرا باألساس في المسائؿ ذات الصبغة 
 ذلؾ تسميتو كتقتصر تركيبتو عمى المدرسيف فقط فإف مجمس إلىالبيداغكجية مثمما تحيؿ 

المؤسسة يقـك بكضع مشركع المدرسة كتقييمو كمتابعة تنفيذه كتعديمو بالتنسيؽ مع سمطة 
 كيستيدؼ مشركع المؤسسة تطكير طرؽ عمؿ المؤسسة كتحسيف مناخيا كتجكيد اإلشراؼ

 التربكية الكطنية مع مراعاة خصكصية المؤسسة كحاجات األىداؼ إطارخدماتيا التربكية في 
 يدعـ ثقافة أف ىذا المجمس مف شانو إرساء فاف األساسكعمى ىذا . التمميذ الخصكصية

الحكار كالتكاصؿ بيف مختمؼ الفاعميف التربكييف في عالقة بالمؤسسة خاصة مع كجكد تمثيمية 
.  ىذه المجالس ضعيفا نظرا لإلشكاليات مع الطرؼ االجتماعيإحداثكيعتبر نسؽ .  لألكلياء

 عمى تدعيـ عدد المدارس التي ركزت مجاؿ مؤسسة صمبيا كالتي كانت في الميمةكستعمؿ 
.  مؤسسة في السنة الفارطة500حدكد 

كما تعمؿ الميمة عمى تركيز مجمس التمميذ المكاطف لتكريس قيـ المكاطنة كالمبادرة 
 تمميذ ستعمؿ 7000 مجمسا يضـ 864 تركيز 2017/2018كالتطكع كتـ في السنة الدراسية 

 . عمى دعميا كتدعيميا في مؤسسات أخرلالميمة
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  ،دعـ المباريات الثقافية في الكسط المدرسي
  مراجعة الزمف المدرسي كتخصيص كامؿ يـك السبت لألنشطة الثقافية كالرياضية

لتالميذ المدارس االبتدائية مف السنة األكلى كالسنة الرابعة كبالنسبة لمسنتيف الخامسة 
 .كالسادسة في حدكد ما تسمح البنية األساسية المتكفرة

  تدعيـ ديكاف الخدمات المدرسية حتى يتمكف مف تاميف خدمات اإلسناد الضركرية
كخاصة في ما يتعمؽ باألكمة المدرسية كالنقؿ المدرسي كفي ىذا اإلطار يجدر 

 :  التأكيد عمى
  كتطكر 2018المجمس الكزارم فيفرل / مضاعفة قيمة األكمة المدرسية 

 مميكف 48 إلى مميكف دينار 24لة االبتدائية مف ػػػكدة بالمرحػػػ المرصاالعتمادات
 ،دينار كىك إجراء ىاـ جدا سيساىـ في تحسيف نكعية األكمة المكجية لمتمميذ

 إحداث البنؾ الغذائي،  
 إحداث مطابخ مركزية بتجييزات عصرية،  
 التخمي عف األكمة الجافة كاعتماد األكمة الساخنة،  
 تككيف الطباخيف.  

 

 عمى تدعيـ الييكمة الحالية لمديكاف كتطكيرىا نحك أكثر تمثيمية الميمةكما تعمؿ 
 ميمة تتكلى التنسيؽ مع الميمةعمى مستكل الجيات أما في ما يتعمؽ بالنقؿ المدرسي فاف 

النقؿ في ما يتعمؽ بتحييف الخارطة المدرسية كمككنات المجتمع المدني كالمجالس الجيكية 
التي تتكلى خالص النقؿ الريفي كالجمعيات المتدخمة في المجاؿ كتبقى إشكالية المناطؽ 

ؿ الريفي لتكفير النقؿ الفردم لمتالميذ بالتنسيؽ ؽالتي ال تغطييا الشركات الجيكية لمنقؿ كالف
 .مع السمط المحمية كالجيكية

ي

ي
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 الخصدز لللشل اادزس ي والانلطاع اابكس رن الدزاطت 

فانو يطرح بأقؿ  لئف كاف االنقطاع المدرسي يمثؿ مشغال أساسيا بالنسبة لمميمة
 بالمائة كلكف رغـ أف 1حدة بالنسبة لممرحمة االبتدائية التي ال يتجاكز معدؿ االنقطاع بيا 

 ألؼ تمميذ بنسب 11ىذه النسبة تعتبر مقبكلة مقارنة بالمعدالت الدكلية فإنيا تعني انقطاع 
متفاكتة بيف الجيات كالمؤسسات كسيعمؿ فريؽ البرنامج عمى متابعة ىذه الجيات 

بإعداد  في المقابؿ قامت الميمة. كالمؤسسات لمكقكؼ عمى األسباب حالة بحالة كمعالجتيا
تصكر كامؿ لمتصدم لمفشؿ كاالنقطاع المبكر عف الدراسة في إطار اعتماد مقاربة متعددة 
اإلبعاد بالتنسيؽ مع منظمة اليكنسيؼ كالتعاكف االيطالي كالبريطاني عالكة عمى االنطالؽ 

 سنة كيقـك أساسا 18 ك12في مشركع مدرسة الفرصة الثانية كالذم يتعمؽ بالتالميذ بيف 
 :  عمى

رصد حاالت التالميذ الميدديف باالنقطاع كالفشؿ المدرسي : جانب كقائي* 
مكجو لمتالميذ المنقطعيف عف الدراسة مف الشريحة العمرية : جانب عالجي* 
 الشؤكف االجتماعية، ميمة التككيف الميني كميمة كذلؾ بالتنسيؽ مع 12-20

 ميمة) إمضاء اتفاقية بيف الحككمة التكنسية 2018حيث تـّ خالؿ شير مارس 
كالمممكة  ( التككيف الميني كالتشغيؿميمة الشؤكف االجتماعية، ميمةالتربية، 

 .البريطانية كمكتب اليكنسيؼ بتكنس لدعـ المنظكمة الكطنية
 

 نشطت الثلافعت والسياضعتجطىيس   

تعتبر األنشطة الثقافية كالرياضية رافدا أساسيا مف ركافد العممية التربكية لذلؾ 
يسعى فريؽ البرنامج إلى إحداث النكادم المدرسية كمتابعة أنشطتيا عالكة عمى تنظيـ 

. المسابقات بيف المؤسسات كالمسابقات الجيكية التي تتكج بالمشاركة في المسابقات الكطنية
في إطار مشركع مكافحة اإلرىاب بإحداث عدد مف المركبات الثقافية  الميمةكما قامت 
 كتجييز المؤسسات بالتجييزات متعددة االختصاصات في المناطؽ الداخميةكالرياضية 

 .الرياضية كالمكسيقية كغيرىا حتى يمكف لمنكادم أف تعمؿ في ظركؼ مقبكلة
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مديرم المؤسسات التربكية عمى  كعالكة عمى النكادم التقميدية تشجع الميمة
إحداث نكادم عممية عمى غرار الفمؾ كالركبكتيؾ كالتي تمثؿ امتدادا لدركس التربية 

. التكنكلكجية كحسف تأطير التالميذ في ىذا المجاؿ
 

 ااىازد البشسيت  (3

عطاء ضماف جكدة المكارد البشرية إلىسعيا  لمينة المدرس القصكل  األىمية كا 
 مدرسي المرحمة االبتدائية مف  ليشمؿ تـ تغيير صيغ االنتداب،باعتبارىا مينة مستقمة بذاتيا

 بالتنسيؽ مع الطرؼ الميمة قامت كما . التطبيقية في التربية كالتعميـاإلجازةخريجي 
 . االنتداب المدرسيف النكاب الذيف تتكفر فييـ شركطةتسكية كضعيباالجتماعي 

  والاجصا إلارالم (4

يحتؿ اإلعالـ كاالتصاؿ مكانة كبيرة كتزداد أىمية ىذا العنصر بالنسبة إلى قطاع 
كفي ىذا . التربية خاصة لمعدد الكبير مف المتدخميف فيو بصفة مباشرة أك غير مباشرة

لفائدة ىياكؿ )اإلطار سيرّكز البرنامج عمى تطكير كظيفة اإلعالـ كاالتصاؿ الداخمي 
طارات المرحمة االبتدائية لفائدة الّسمطة التشريعية كالكزارات كالمنظمات )كالخارجي  (كا 

كتتمثؿ خطة . (كالجمعيات كالعائالت ككافة مككنات المجتمع المدني المعنّية بالشأف التربكم
 :  البرنامج في ىذا المجاؿ بالخصكص في دعـ كتطكير

انخراط المدارس االبتدائية في مشركع المدرسة الرقمية كمنظكمة مدرستي   •
 تطكير مكاقع الكاب التفاعمية لممدارس االبتدائية  •
  الداخمية اإلذاعاتتطكير تركيز  •
 تركيز مجالس المؤسسات كفضاء لمحكار كالتكاصؿ •
 خاصة في نياية الثالثيات  األكلياءاجتماعات  •
  التكاصؿ مف خالؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي •
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 2018سنة منذ  أحدثت التربية قد ميمةف أكيجدر التذكير في ىذا السياؽ  
 كمحيطيا مف تالميذ الميمةكىي كسيمة لمتكاصؿ بيف "تنكير" التربكية الخاصة بيا اإلذاعة
 . طالبيياإلى كمجتمع مدني كتقديـ المعمكمة كأكلياءكمربيف 

جطىيس منظىمت الدظعير والخصسف  (5

بّد لرئيس البرنامج   كالعممية المرسكمة، الاإلستراتيجيةلضماف تحقيؽ األىداؼ 
كالمتدخميف معو مف المتابعة المستمّرة لإلنجازات كالكقكؼ عمى الصعكبات الطارئة كالثغرات 

كيتطمب ذلؾ تطكير منظكمة متكاممة لممتابعة كالتقييـ . بيدؼ التدخؿ في الكقت المناسب
 عمى استغالؿ كتكظيؼ التقنيات الميمةكستعمؿ .  ترتكز عمى نظاـ عصرم لممعمكمات

الحديثة لممعمكمات كاالتصاؿ في ىذا المجاؿ بما يساعد عمى أخذ القرار كتسيير البرنامج 
كمف ناحية أخرل يتطمب تطكير . بطريقة تتماشى كمتطمبات التصرؼ حسب األىداؼ

منظكمة التسيير كالتصرؼ تأىيؿ المكارد البشرية المتدخمة في البرنامج كالسيما المشرفيف 
ضفاء طابع  عمى المؤسسات التربكية كدعـ كفاءاتيـ في مجاالت التسيير كالتصرؼ كا 

 . عمييا(management)القيادة 
  

 : البرنامج في ىذا المجاؿ عمىإستراتيجيةكستتركز 
إكساب إطار التسيير الحرفية الالزمة لمقياـ بالمياـ اإلدارية كالمالية المنكطة بعيدتو  •

 التعميـ أسس مف مككنات مشركع دعـ أساسياعمى أكمؿ كجو كىذا النشاط  يمثؿ مككنا 
االبتدائي الممكؿ باالشتراؾ مع البنؾ الدكلي كالذم يقـك عمى دعـ الميارات القيادية 

.   مدير المدرسة االبتدائيةكأساسا التسيير إلطار
كضع مرجعّية لممؤىالت المستكجبة في التسيير اإلدارم كالتصرؼ المالي كالتدخؿ  •

البيداغكجي التي ينبغي أف تتكفر في مديرم المدارس االبتدائية حتى تعتمد كمقياس 
 .النتدابيـ 

تككيف السادة المديريف بمعاىد ميف التربية إلكسابيـ الميارات كالكفايات الالزمة لتسيير  •
 مؤسسة تربكية 

 .كضع إطار لتنظيـ خطة مدير المدرسة االبتدائية كمساعده •
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 َفقاخ انثشَايج -3
 

 أ د مقابؿ 2.307.110 في حدكد 2020ضبطت نفقات برنامج المرحمة االبتدائية لسنة 
 : كتتكزع كما يمي2019 سنة 1.860.054
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 انثُاٌ

  
إَجاصاخ 

2018 
(  د1000بـ )

تقذَشاخ  ( د1000بـ ) 2019ق و  

2020 
 ( د1000بـ )

 انفاسق
 ( د1000بـ )

انُسثح 

)%( 

يصادس 

 انتًىَم

انتثىَة 

 انقذَى

انتثىَة 

 انجذَذ

َفقاخ 

 انتأجُش

 %22.5 392405 2137742 1745337 1745337 1620593 م ع م

   0 0 0 0   ح خ

 %22.5 392405 2137742 1745337 1745337 1620593 موارد الدولة

   0 0 0 0   م ذ م ع

مجموع 
 القسم

1620593 1745337 1745337 2137742 392405 22.5% 

َفقاخ 

 انتسُُش

 %400.1 47641 59549 11908 11908 11562 م ع م

 2700 2700 0 0 0 ح خ
 %422.7 50341 62249 11908 11908 11562 الدولة موارد 

 0 8 8 8 8 م ذ م ع
مجموع  

 القسم
11570 11916 11916 62257 50341 422.5% 

َفقاخ 

 انتذخالخ

 %92.2- 48000- 4063 52063 52063 28223 م ع م

   0 0 0 0   م ق خ م

   0 0 0 0   ح خ

 %92.2- 48000- 4063 52063 52063 28223 موارد الدولة

   0 0 0 0   م ذ م ع

مجموع 
 القسم

28223 52063 52063 4063 -48000 -92.2% 

 َفقاخ

 االستثًاس

 %36.7 16531 61607 45076 45076 8212 م ع م

 %631.0 35779 41449 5670 5670   م ق خ م

   0 0 0 0   ح خ

 %103.1 52310 103056 50746 50746 8212 موارد الدولة

   0 0 0 0   م ذ م ع

مجموع 
 القسم

8212 50746 50746 103056 52310 103.1% 

تقُح 

 انُفقاخ 

   0 0 0 0   م ع م
   0 0 0   م ق خ م

   0 0 0   ح خ
   0 0 0 0 موارد الدولة

   0 0 0   م ذ م ع
مجموع 

 القسم
0 0 0 0   

 انًجًىع

 %22.0 408577 2262961 1854384 1854384 1668590 م ع م

 %631.0 35779 41449 5670 5670 0 م ق خ م

 2700 2700 0 0 0 ح خ
 %24.0 447056 2307110 1860054 1860054 1668590 موارد الدولة 

 %0.0 0 8 8 8 8 م ذ م ع

 %24.0 447056 2307118 1860062 1860062 1668598 مجموع القسم

:  نهثشَايج انًزكىس حسة انثشايج انفشعُح كًا َه2020ٍكًا تتىصع تقذَشاخ 
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2020كمـا تتوزع تقدیرات  : 

19 053 65262 249 0004 063 000100 609 000185 974 652 المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیة1

72 985 51183 00073 068 511 1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة االجهویة  للتربیة بتونس 2

67 187 854101 00067 288 854 2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 3

99 998 94265 000100 063 942 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس4

60 437 737156 00060 593 737 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة5

66 881 72776 00066 957 727 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة6

93 183 702108 00093 291 702 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت7

61 779 24765 00061 844 247 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بباجة8

86 581 677104 00086 685 677 المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة9

126 406 94468 000126 474 944 Aالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنابل
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38 150 61686 00038 236 616 bالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان

58 601 03564 00058 665 035 cالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة

68 670 30976 00068 746 309 dالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف

114 582 598111 000114 693 598 eالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین

125 207 269121 000125 328 269 Fالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان

105 065 483117 000105 182 483 Gالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة

93 981 00689 00094 070 006 Hالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر

82 604 30586 00082 690 305 Iالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة

89 412 887123 00089 535 887 J 1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

95 430 209107 00095 537 209 K 2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

114 968 344143 000115 111 344 Lالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید

91 450 524115 00091 565 524 Mالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة

31 957 28972 00032 029 289 Nالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر

44 712 69572 00044 784 695 Oالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي
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86 056 36381 00086 137 363 Pالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس

102 320 19298 000102 418 192 Qالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین

40 073 88360 00040 133 883 Rالمرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین

2 137 742 00062 249 0004 063 000103 056 0002 307 110 000 1جمـــلة البرنامج
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 :نفقات التأجير -3-1
 

 في حدكد 2020ضبطت نفقات التأجير تعيدا كدفعا لبرنامج المرحمة االبتدائية لسنة 
 ـ د 392,405 أم بزيادة قدرىا 2019سنة  ـ د 1.745,337مقابؿ ـ د  2.137,742
 بـ م د                        :كتفسر ىذه الزيادة أساسا بما يمي %22,5تمثؿ نسبة 
 120,0 (3 ك 2قسط )االنعكاس المالي الناتج عف الزيادات في األجكر - 
 36,0 %2الزيادة في مساىمات المشغؿ - 
 15,0-  2019تعديؿ كمفة تقاعد - 
 3,0 2019تعديؿ تدرج - 
 76,0  مدرسا نائبا باالبتدائي2269ترسيـ - 
 3,0                2020تدرج سنة - 
 15,0 (بما في ذلؾ الترقيات االستثنائية) 2020ترقيات - 
 154,4 تعديالت بالزيادة   - 

 

 عكنا إلى مكفى سنة 74.804كيبمغ عدد األعكاف المرخص فييـ بالمرحمة االبتدائية  
:  مكزعيف عمى النحك التالي2020

 550إداريكف   - 
  66.425 (*)إطار التدريس لممرحمة االبتدائية  - 
 287 إطار التدريس لممرحمة اإلعدادية كالتعميـ الثانكم  - 
 11 القيمكف - 
 6.831 العممة - 
 700 أسالؾ أخرل - 

 74.804: الجممة
 . نواب باالبتدائً سٌتم ترسٌمهم2269منهم  (*)

 خطة 2.269 كالبالغة 2020كتجدر اإلشارة إلى أف االنتدابات المبرمجة لسنة 
 .سيتـ تخصيصيا لترسيـ المدرسيف النكاب بالمرحمة االبتدائية
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  :نفقات التسيير -3-2
 في حدكد 2020ضبطت نفقات التسيير تعيدا كدفعا لبرنامج المرحمة االبتدائية لسنة 

أم بزيادة  (حسب التبكيب الجديد) 2019 ـ د مرّسمة سنة 11,908مقابؿ  ـ د 62,249
 كتتأتى الزيادة مف إجراء تحكيؿ تسيير المطاعـ %422,7 ـ د تمثؿ نسبة 50,341قدرىا 

 كتحتكم نفقات التسيير .المدرسية بالمدارس االبتدائية مف قسـ التدخالت إلى قسـ التسيير
 ـ د بعنكاف تقديرات النفقات المحمكلة عمى حساب 2,7 عمى اعتماد قدره 2020لسنة 

".   حساب تنظيـ االمتحانات كالمناظرات"أمكاؿ المشاركة المسمى 
كتضاؼ إلى ىذه التقديرات النفقات المحمكلة عمى المكارد الذاتيػة لممؤسسػات 

  . دأ 8 كالبالغػة  بالمرحمة االبتدائيةالعمكمية
 المدارس االبتدائية البالغ عددىا تسييركستمكف ىذه االعتمادات مف تغطية نفقات 

 تمميذا 1.177.673 مدرسة يؤميا حكالي 4587، 2020-2019خالؿ السنة الدراسية 
.  مؤسسات لمعمؿ االجتماعي3ك

  :نفقات التدخالت -3-3
 في 2020لبرنامج المرحمة االبتدائية لسنة تعيدا كدفعا ضبطت نفقات التدخالت 

 كذلؾ 2019 ـ د تعيدا كدفعا خالؿ سنة 52,063 ـ د تعيدا كدفعا مقابؿ 4,063حػػػػػػػدكد 
 راجع أساسا -%92,2مثؿ نسبة م ـ د 48,0 قدره بنقصأم باعتبار التبكيب الجديد 

إلجراء تحكيؿ منح تسيير المطاعـ المدرسية بالمدارس االبتدائية مف قسـ التدخالت إلى 
. قسـ التسيير

  

 :نفقات االستثمار -3-4
 في حدكد 2020 لبرنامج المرحمة االبتدائية لسنة دفعاضبطت نفقات االستثمار 

 ـ د تمثؿ 52,310 أم بزيادة قدرىا 2019 ـ د سنة 50,746 ـ د مقابؿ 103,056
 :كتتكزع عمى النحك التالي %103,1نسبة 
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  دَُاس1000 :انىحذج

 (%)انُسثح  انفاسق 2020تقذَشاخ  2019ق و  انثُاٌ

 انًىاسد انعايح نهًُضاَُح
45076 61607 16531 36,7% 

               يىاسد انقشوض انخاسجُح انًىظفح
5670 41449 35779 631,0% 

 انًجًىع
50,746 103056 52310 103,1% 

 

 :كما يمكف تكزيعيا كما يمي
  دَُاس1000:انىحذج

 

انًىاسد انعايح 

 نهًُضاَُح
يىاسد قشوض 

انًجًىع ح خ  خاسجُح يىظفح

 
 الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد

يشاسَع تصذد 

 اإلَجاص
69422 32569 16643 19000 0 0 86065 51569 

 51487 134470 0 0 22449 76104 29038 58366 يشاسَع جذَذج

 103056 220535 0 0 41449 92747 61607 127788 انًجًىع 

 
 

: كما تتكزع حسب البرامج الفرعية عمى كما يبينو الجدكؿ المصاحب
 
 
 
 
 
 
 



نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
43

مهمة التربیة

بحساب ألف  دینار

2020 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي103056 في حدود  2020ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج المرحلة االبتدائیة لسنة 

الدفعالتعهد
المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیة

100 609 215 643

1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة االجهویة  للتربیة بتونس 
83 165

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 
101 203

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس
65 131

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة
156 311

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة
76 151

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت
108 214

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بباجة
65 130

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة
104 205

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنابل
68 136

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان
86 171



64المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة 127

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف
76 151

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین
111 221

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان
121 242

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة
117 233

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر
89 179

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة
86 172

1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس 
123 245

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس 
107 215

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید
143 288

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة
115 231

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر
72 143

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي
72 146

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس
81 162

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین
98 198

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین
60 122

المجموع
103 056 220 535
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عتمادات الدفع كما  كقد تطكرت نفقات اإلستثمار عمى مستكل إعتمادات التعيد كا 
: يمي

  دَُاس1000 :انىحذج          

 البيان
 تتطور اإلعتمادا 2020تقديرات  2019ق م 
إعتمادات 

 التعهد
إعتمادات 

 الدفع
إعتمادات 

 التعهد
إعتمادات 

 الدفع
إعتمادات 

 التعهد
إعتمادات 

 الدفع

 33719 85966 51569 86066 17850 100 مشاسٌع تصذد اإلوجاص ( *

 18591 4500 51487 134470 32896 129970 مشاسٌع وتشامج جذٌذج ( *

 52310 90466 103056 220536 50746 130070 انًجًىع
 

كفي ىذا اإلطار تضمف مشركع ميزانية االستثمار الخاص ببرنامج المرحمة االبتدائية 
 : المشاريع كالبرامج الجديدة التالية2020لسنة 

  د1000بـ   
 الدفع التعهد  عيراالمش

 23260 73013 تهٌئة وصٌانة المدارس االبتدائٌة -
 2273 4545  قاعة عادٌة101بناء  -
 8551 16800  فضاء لألقسام التحضٌرٌة140بناء  -
 400 910  قاعة عادٌة جاهزة الصنع26اقتناء  -
 390 780  مجموعات صحٌة جاهزة الصنع26اقتناء  -
 1815 3630  مجموعة صحٌة121بناء  -
 501 1000 بناء أسٌجة  -
 9400 4700 (BEI 5 وFADES 10 )ابتدائٌة مدرسة 15بناء  -
 100 200  مكاتب مدٌرٌن10بناء  -
 4400 2200 (BAD) مطاعم مركزٌة 2إحداث  -
 2425 4448 تجهٌزات تربوٌة للمدارس االبتدائٌة -
 600 1,500 الت ناسخة لفائدة المدارس اإلبتدائٌةآاقتناء  -
 600 3,000 اقتناء تجهٌزات تعلٌمٌة لفائدة المدارس اإلبتدائٌة -

- 
اقتناء تجهٌزات تعلٌمٌة لفائدة المؤسسات الخاصة 

 بضعاف البصر
500 250 

 1122 5744 تجهٌز المدارس اإلبتدائٌة بمعدات إعالمٌة -
 

 



  
  
  
  

  :2البرنامج عدد
  المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي 
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 المرحمة اإلعدادية والتعميم الثانوي: 2البرنامج عدد
ستراتيجيتوتقديم البرنامج - 1  :وا 

: يغطي البرنامج كافة المستكيات الدراسية لممرحمة اإلعدادية كالتعميـ الثانكم
 :المرحمة اإلعدادية- أ 

 في من امتالك كفايات التواصلتيدؼ، بمسمكييا العاـ كالتقني، إلى تمكيف المتعّمـ 
 في مجاالت ومن المعارف والميارات المستوجبةالمغة الكطنية كفي لغتيف أجنبيتيف 

  ومن تنمية مواىبو وصقميا ومن تنشئتو عمى القيمالرياضيات كالعمـك كالتكنكلكجيا
كما تيدؼ ىذه المرحمة إلى إعداده لمكاصمة . الكطنية كالككنية مف خالؿ بقية المكاد

الدراسة في المرحمة الثانكية أك االلتحاؽ بمسالؾ التككيف الميني أك االندماج في 
.  المجتمع

كتتميز مرحمة التعميـ اإلعدادم بتدعيـ المكتسبات كالمعارؼ التي تمقاىا التمميذ في 
 .المرحمة االبتدائية كتطكيرىا إلعداده لمكاصمة التعّمـ في المرحمة الثانكية

 :التعميم الثانوي- ب 
تككينا معمقا في أحد حقكؿ المعرفة أك تككينا  تيدؼ ىذه المرحمة إلى إكساب التالميذ

متخصصا في أحػد فركعيا كذلؾ لتمكينيـ مف مكاصمة التعمّػـ بالمػرحمة الجامعػية أك 
:  كيضـ التعميـ الثانكم. االلتحاؽ بالتككيف الميني أك مف دخكؿ الحياة العممية

تتمّيز بتككيف متكازف في مجاالت المغات كاإلنسانيات " مشتركة"سنة أكلى  -
. كالعمـك كتيدؼ إلى دعـ ما تحصؿ عميو التمميذ مف معارؼ كتعميقيا

رساء األسس األكلية لمتككيف في إحدل  - سنة ثانية ىدفيا تبّيف االختصاص كا 
. الشعب

 .لإلعداد المتحاف البكالكريا" االختصاص"سنتاف في  -
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دراسة ػػػػمع اإلشارة إلى أف التعميـ الثانكم يضـ أيضا شعبة الرياضة التي تدـك فييا اؿ
كيختتـ التعميـ الثانكم بامتحاف كطني يحصؿ الناجحكف فيو عمى شيادة   سنكات4

. البكالكريا
 لمبرنامج اإلستراتيجيةالتوجيات 

:  كالتعميـ الثانكماإلعداديةىـ التكجيات المتعمقة ببرنامج المرحمة أيمكف حكصمة 
  الدمج المدرسي /  كتكافؤ الفرص بيف الفئات كالجيات اإلنصاؼتعزيز مبدأ 
 تحسيف مكتسبات التالميذ كخاصة في مجاؿ المغات، 
 مقاكمة الفشؿ المدرسي كاالنقطاع المبكر عف الدراسة،  
  ترشيد التكجيو المدرسي في اتجاه التكجيو نحك الشعب العممية كالتقنية كالحد

 بالمائة 50 شعبتي اآلداب كاالقتصاد كالتصرؼ كالتي جاكزت إليمف التكجيو 
مف جممة المكجييف في بعض المندكبيات كتنكيع المسالؾ في اتجاه بعث مسمؾ 

 ميمتي بالتنسيؽ مع إرسائياتكنكلكجي يتكج ببكالكريا تكنكلكجيا سيتـ العمؿ عمى 
 ،التككيف الميني كالتشغيؿ كالتعميـ العالي كالبحث العممي

 المدرس كالتخمي عف طريقة االنتداب المباشر لإلطار مميفالتككيف الـ 
 تككيف في المعاىد العميا في مستكل ماجستير في عمـك التربية إلىكاالستناد 

 كالمعاىد الثانكم الذيف سيتـ اإلعداديات كذلؾ مديرم اإلجراءكيشمؿ ىذا 
 ،تككينيـ صمب المعاىد العميا لتككيف المعمميف

  تطكير تكظيؼ المجاؿ الرقمي تفاعال مع التغيرات السريعة التي يعرفيا
اعتمادىا  العالميف الرقمي كاالفتراضي كعالقة التمميذ بياتو التكنكلكجيا تفرض

 ، العممية التربكيةإطارفي 
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 : المتعمقة بالمرحمة اإلعدادّية والتعميم الثانوياإلحصائيةأىم المعطيات 
لمرحمة اإلعدادّية كالتعميـ الثانكم خالؿ اكيبرز الجدكؿ التالي أىـ معطيات 

:  السنكات األخيرة

 

 

ي

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 1517 1516 1510 1508 1496 عذد انمؤسساخ انتشتىٌح

 933.695 909.794 906.669 894.305 905.640 (ثاوىي+ إعذادي )عذد انتالمٍز 

 35.169 34.559 34.577 35.301 35.538 (ثاوىي+ إعذادي )عذد انفصىل 

 76.641 74.376 75.084 76.185 77.443 (ثاوىي+ إعذادي )عذد انمذسسٍه 
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ي
 

ي ظخىي ااسرصز
 اا

اليىجد:ياللارلىو العمىمعىوي  

 

  اإلعدادية والتعليم الثانوي برنامج المرحلة هيكلة: 8رسم بياني عدد 
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بزهامج 

املزحلت 

إلارداديت 

والتعليم 

 الثاهوو 

البرهامج 

 الفزعي
 املتددلون  الصبغت

و  و
لج

اا
و 

تو
مل

امل
ل 

رع
ت 

ري
فز

 ال
مج

برا
ال

 

 1املزحلت إلارداديت والتعليم الثاهوو بتووس 

 2ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بخىنع 

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز ببو رسوض

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بمنىبت

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بأزيانت

ااسحلت 

إلارداديت 

والخعلعم 

الثانىز باإلدازة 

 ااسرصيت

 إدازة مسرصيت

للمسحلت .يع.إ

إلارداديت والخعلعم 

 الثانىزي

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز ببنززث

زيت صبؼت إدا
ث 

ث ذا
ظا

ط
مؤ

 

 اادازض إلارداديت

يااعاهد الثانىيت

 مدزطت جىنع الدولعت 

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بباجت

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بجندوبت

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بنابل

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بصػىاو

 

 معهد الكلعف بظىطت

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بظلعانت

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بالكاف

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز باللصسين

 

معهد الكلعف حي حشاد 

 بئر اللصعت

 

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بالليرواو

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بظىطت

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز باانظخير

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بااهديت

 1ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بصلاكع  معهد الكلعف بلابع

 

 2ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بصلاكع 

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بظعدز بىشيد

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بللصت

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بخىشز

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بلبعي

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بلابع

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بمدنيو

 ااسحلت إلارداديت والخعلعم الثانىز بخطاوين

 

  اإلعدادية والتعليم الثانوي برنامج المرحلة خارطة: 9رسم بياني عدد 
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المرحلة االعدادیة والتعلیم
الثانوي

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي لسنة 

2البرنامج

990 37قیادة المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي

670 119البنیة التحتیة

500 356 3التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد

048 55تسییر المؤسسات

3 569 208  المجموع :
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: أداء البرنامج- 2
: يتمثؿ إطار أداء البرنامج في ما يمي

 : لمبرنامج وتطور مؤشرات األداءاإلستراتيجيةاألىداف   .1.2

ـّ تحديد ثالثة أىداؼ لممرحمة القادمة كىي : ت

 تحسيف مكتسبات التالميذ .1
 التصدل لمفشؿ المدرسي كاالنقطاع المبكر عف الدراسة .2
  الشعب العممية كالتقنيةإلىتحسيف نسب التكجيو  .3

 

تحسين مكتسبات التالميذ  : اليدف األول- أ
يسعى فريؽ البرنامج إلى تحسيف المردكد الّداخمي لممدارس اإلعدادية كالمعاىد 
كساب المتعّمـ كفايات معرفّية كميارّية ككجدانّية  عبر تكفير كؿ ظركؼ كفرص النجاح كا 

. كذلؾ مف خالؿ تقميص نسبة الّرسكب كاالنقطاع كتحسيف الّنتائج
كفي ىذا اإلطار تعتبر مكاد العربّية كالفرنسّية كالّرياضيات مشغال ىاّما مف 

 في المرحمة القادمة كتمثؿ الميمةمشاغؿ البرنامج في تككيف الّتمميذ كتعتبر مف أكليات 
 يكتسبيا التمميذ في أف المطمكب مف الميارات كالكفايات التي يجب األدنىمجتمعة الحد 
. نياية المرحمة

 مدل بمكغ التالميذ نسبة التممؾ إبراز إلىكيسعى البرنامج مف خالؿ ىذا اليدؼ 
األدنى في المغات كالرياضيات كالتعرؼ عمى نسب الرسكب كاالنقطاع في المرحمة 

 . كالتعميـ الثانكم اإلعدادية
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  :التصدي لمفشل واالنقطاع المبكر عن الدراسة: الثانياليدف - ب
 عدد عشر فاف المنظكمة التربكية تشيد انقطاع 16 سف إلى إجباريالئف كاف التعميـ 

 لضعؼ النتائج بالمرحمة االبتدائية كبصكرة أكمف التالميذ قبؿ بمكغ ىذه السنة تمقائيا 
كتتظافر مجمكعة مف . اإلعدادية بالمرحمة أساسيخاصة انطالقا مف السنة السابعة 

 حيث نجد الجكانب االقتصادية األبعادالعكامؿ في استفحاؿ ىذه الظاىرة متعددة 
 كىي عكامؿ تختمؼ باختالؼ المناطؽ كخصكصياتيا ،كاالجتماعية كالثقافية كالمعرفية

 .االقتصادية
 اليـك عمى مقاكمة ىذه الظاىرة مف خالؿ جممة مف المشاريع عمى الميمةكتعمؿ 

 تقـك عمى الرصد كالمتابعة كالدعـ األبعاد متعددة آليةغرار مدرسة الفرصة الثانية كاعتماد 
عطاء  ميمة كبالتنسيؽ مع بقية الشركاء كخاصة الميمة أف لمبعد الثقافي كما أىمية كا 

 تحسين مكتسبات التالميذ :1اليدف 
وحدة 

 الليع

 جلديساث ق م إنجاشاث

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

نسبة تالميذ البكالكريا : 1-1المؤشر
المتحصميف عمى المعّدؿ فما فكؽ في ماّدة 

 العربّية
% 47.15 14.38 44.93 45 50 55 56 

نسبة تالميذ البكالكريا : 2-1المؤشر
المتحصميف عمى المعّدؿ فما فكؽ في ماّدة 

 الفرنسية
% 15.7 7.89 14.86 20 25 30 35 

نسبة تالميذ البكالكريا : 3-1المؤشر
المتحصميف عمى المعّدؿ فما فكؽ في ماّدة 

 الرياضيات
% 26.79 10.24 17.36 20 25 30 35 
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الشؤكف االجتماعية كاالتحاد التكنسي لمتضامف االجتماعي كجمعيات المجتمع المدني تكفر 
مساعدات عينية لفائدة التالميذ تساعدىـ عمى مجابية تكاليؼ الدراسة عالكة عمى تكفير 

 مقاكمة ىذه إلى مباشرةمنح لمتالميذ المقيميف كنصؼ المقيميف  كىي مشاريع تيدؼ 
 المتعمقة بتييئة المجمكعات الصحية األخرلالظاىرة عالكة عمى جممة مف المشاريع 

 المدرسية كبدرجة اقؿ النقؿ المدرسي األكمةكتحسيف الخدمات المكجية لمتمميذ كخاصة 
. كالمبيت كالتي تساىـ بصفة غير مباشرة في الحد مف الفشؿ المدرسي

 قرار استباؽ كظيفة الرصد تساىـ في كتعزيز بالتالميذ اإلحاطةفي المقابؿ فاف 
 كاف لضعؼ النتائج لذلؾ فاف إذا مجمس القسـ أك كاف االنقطاع تمقائيا إذا التمميذ أكالكلي 
 كىك فضاء يجمع ممثميف عف اإلطار بالتمميذ يمعب دكرا ميما في ىذا اإلحاطة مكتب آلية

 لمتمميذ في ظركؼ كاإلصغاء اإلنصات التربية كالصحة كالشؤكف االجتماعية يتكلى ميمة
 لمتمميذ حتى يتحدث عف مشاكمو كيمكف بالتالي الفريؽ كاألريحيةالئقة تضمف السرية 
.  الحمكؿ المناسبةإيجادالمباشر لمحالة مف 

مكانيةكحتى في صكرة انقطاع التمميذ فاف عالقتو بالمدرسة تبقى قائمة   إعادة كا 
لية مدرسة الفرصة الثانية كذلؾ آ في المنظكمة التربكية تبقى قائمة مف خالؿ إدماجو

 إلى كما يمكف تكجييو اإلدماج إعادةبتعيده بالمرافقة كالتأطير حتى نضمف نجاح عممية 
.  في سكؽ الشغؿإدماجو أكاحد مراكز التككيف الميني 

 13 بتاريخ 15 مف القانكف األساسي لمميزانية عدد 18الفصؿ عدد كاستنادا إلى 
 بصفة صريحة مبدأ المساكاة بيف الجنسيف كتكافؤ الفرصتكريس  كالمتعمؽ ب2019فيفرم 

يعمؿ رئيس البرنامج عمى إعداد الميزانية عمى أساس أىداؼ " نص عمى ما يمي مالذم ك
كمؤشرات تضمف المساكاة كتكافؤ الفرص بيف النساء كالرجاؿ كبصفة عامة بيف كافة فئات 

 ."المجتمع دكف تمييز
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 مارس 29 بتاريخ 9 منشكر السيد رئيس الحككمة عدد  كرد صمبماؿ تكريساك
 إلى ضركرة انخراط كؿ دعي الذم 2020 المتعمؽ بإعداد ميزانية الدكلة لسنة 2019
 الميمات كإحدل التربية ميمة تـ اختيار ، في ىذا التمشي كالعمؿ عمى تجسيموالميمات

: ػالنمكذجية بإدراج الميزانية كذلؾ ؿ
  االستجابة لحاجيات جميع أصناؼ المجتمع كتحقيؽ اإلنصاؼ كتكافؤ الفرص

 ،بيف الجنسيف

 تحسيف شفافية السياسات العمكمية، 

 تعزيز المساكاة الحقيقية بيف الرجؿ ك المرأة، 

 التقميص مف الفقر عبر مزيد تكجيو االعتمادات، 

 تقكية النجاعة االقتصادية ك المساىمة في تحقيؽ العيش الكريـ. 
 

 كالتعميـ اإلعداديةكفي ىذا الصدد تـ تكريس ىذه المقاربة ضمف برنامج المرحمة 
. الثانكم ضمف اليدؼ المتعمؽ بالتصدم لمفشؿ المدرسي كاالنقطاع المبكر عف الدراسة

 رئيس أدرجلذلؾ . كيعكد ىذا االختيار الرتفاع نسب االنقطاع كالرسكب بياتيف المرحمتيف
 كالتعميـ الثانكم ىذه المقاربة ضمف اليدؼ الثالث لمبرنامج مف اإلعداديةبرنامج المرحمة 

خالؿ مؤشر نكعي يتعمؽ بػػنسبة الذككر الراسبيف أك المنقطعيف عف الدراسة الذيف تـ 
 .إدماجيـ في مؤسسة تربكية أك تككينية
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 تـ إحداث لجنة تركيز الميمةكلمسير عمى حسف تكريس ىذه المقاربة صمب 
التصرؼ في الميزانية المراعية لممساكاة كتكافؤ الفرص بيف النساء كالرجاؿ كفئات المجتمع 

 .تتكلي السير عمى ضبط خطة عمؿ لتحقيؽ ىذا  المبدأ
كضع خطة عمؿ إلرساء الميزانية بصفة تضمف المساكاة ك تكافؤ  تتكلي المجنة

 .الفرص بيف النساء ك الرجاؿ ك بصفة عامة بيف كافة فئات المجتمع
 الثالثةىذه الجوانب مجتمعة جعمت فريق البرنامج يركز اىتمامو حول المؤشرات 

 : التالية
 

التصدي لمفشل واالنقطاع المبكر : 2اليدف 
 عن الدراسة 

وحدة 

 القيس

 تقديرات             ق مإنجازات   

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 18 18.5 19 19.5 20 20.3 % نسبة الرسوب: 2-1 المؤشر 

 10.7 10.8 10.9 11 11.3 11.6 % نسبة االنقطاع: 2-2 المؤشر 

عدد الذكور الذين تم : 3-2 المؤشر 
 أو في مؤسسات تربوية إدماجيم
 (مدرسة الفرصة الثانية)تكوينية 

% - - 500 800 1000 1200 

ي

 :تحسين نسب التوجيو إلى الشعب العممية والتقنية: اليدف الثالث . ث
إف التكجو كالخيار االستراتيجي الذم تـ االتفاؽ حكلو صمب كثيقة المخطط 

 اإلعدادمالقطاعي التربكم ككثيقة مخرجات الحكار الكطني كالقاضي بإعادة ىيكمة التعميـ 
 النظر في منظكمة التكجيو المدرسي ككؿ مف خالؿ تنكيع الشعب إعادةكالثانكم يحتـ 
.  باكالكريا تكنكلكجية لمتشجيع عمى التكجو نحك الشعب التقنية كالعمميةإحداثكالتكجو نحك 

 كالثانكم سيعمؿ فريؽ البرنامج عمى اإلعدادمكفي انتظار تبمكر الييكمة الجديدة لمتعميـ 
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 شعبتي اآلداب كاالقتصاد كالتصرؼ كالتي تفكؽ نسبتيا إلىالحد مف عدد المتكجييف 
نصؼ المتكجييف في بعض المندكبيات كىك ما ينعكس عمى نسب النجاح في امتحاف 

.  الباكالكريا في مرحمة ثانية

 التكجيو المدرسي عناية خاصة مف إبالءكلضماف تحقيؽ ىذا المؤشر النكعي يتـ 
 اإلحاطة المدرسي كبالتالي ضماف كاإلعالـخالؿ الرفع في عدد المكمفيف بالتكجيو 

الضركرية بالتالميذ في سنكات التكجيو كالحرص عمى ضماف جكدة التكجيو بما يدفع 
 . التالميذ عمى الحضكر كمكاكبة ىذه الحصص

 إلىتحسين نسب التوجيو : 3اليدف 
 الشعب العممية والتقنية

 

وحذج 

 انقُس

 جلديساث ق م إنجاشاث

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

َسثح انتاليُز انًىجهٍُ إنً : 1-3انًؤشش 

ٍْ اِداب واالقتصاد  شعثت

وانتصشف فٍ َهاَح انسُح 

 انثاَُح ثاَىٌ

 42 44 45.6 44.3 45 46.6ي47 %

عذد انتاليُز نكم يكهف : 2-3انًؤشش 

 تاإلعالو وانتىجُه انًذسسٍ
 1900 2000 2100 2330  - - عذد

 

 :أنشطة البرنامج 2-2

 تطوير المناىج والمواصفات البيداغوجية  (1
 عممية مراجعة المناىج كالبرامج انطمقت في برنامج إلى أفيجدر التذكير 

كتتكاصؿ مع برنامج المرحمة . المرحمة االبتدائية مع السنة التحضيرية كبرامج السنة األكلى
اإلعدادية كالتعميـ الثانكم كسيعمؿ فريؽ البرنامج عمى استكماؿ تحديث البرامج الثالث 

 : التالية كاالنطالؽ في مشاريع جديدة
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  :مادة اإلعالمية (1
 .الّسابعة كالثّامنة كالتّاسعة: برامج المرحمة اإلعدادّية •
 (إحداث)برنامج الّسنة األكلى جذع مشترؾ  •
 برنامج الّسنة الثّانية مف الّتعميـ الثّانكم •
 برنامج الّسنتيف الثّالثة كالّرابعة مف الّتعميـ الثّانكم •

 : االقتصادبرنامج (2
 برنامج الّسنة الثّانية مسمؾ اقتصاد كخدمات •
 برنامج الّسنة الثّالثة شعبة اقتصاد كتصّرؼ •
 برنامج الّسنة الّرابعة شعبة اقتصاد كتصّرؼ •

  :مادة التربية التكنولوجية (3

. الّسابعة كالثّامنة كالتّاسعة: برامج المرحمة اإلعدادّية
برنامج الّسنة األكلى جذع مشترؾ  * 
برنامج الّسنة الثّانية مسمؾ العمـك كمسمؾ عمـك اإلعالمّية * 
 برنامج الّسنتيف الثّالثة كالّرابعة شعبة العمـك التّقنّية* 

ـّ بناؤىا بطريقة .  إلى تحديث عدد مف البرامج ذات األكلكيةالميمةكتسعى  ليت
تأخذ بعيف االعتبار المستجدات العممّية الّطارئة عمييا كتكاكب الّنسؽ الاّلفت الذم تنمك بو 

المعارؼ المّتصمة بيا، كتضمينيا تجديدات في مقارباتيا ُتْدَرج بيا جممة مف المفاىيـ 
كتـ في ىذا الصدد . المّتصمة بالميارات الحياتّية إلى جانب مجمكعة مف القيـ الككنّية

 .االنطالؽ في تحديث برامج التاريخ كالجغرافيا كعمـك الحياة كاألرض
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 تطوير الحياة المدرسية  (2
 إلى دعـ كتطكير كؿ الجكانب المتصمة بالحياة المدرسية مف الميمةستسعى 

: خالؿ
تطكير خدمات اإلسناد المكجية لمتالميذ كخاصة خدمات النقؿ كاإلعاشة • 

كتجدر اإلشارة إلى انو تـ إحداث ديكاف لمخدمات المدرسية يسير عمى تاميف 
ىاتو الخدمات حتى يتفرغ مديرك المؤسسات التربكية لمجكانب البيداغكجية 

. كالمتابعة كالتقييـ
تفعيؿ دكر الّنكادم المدرسّية في مياديف التثقيؼ كالترفيو كالعمؿ التطكعي في • 

المدارس اإلعدادية كالمعاىد، بالّشراكة مع الّنسيج الجمعياتي، 
كضع خطة متكاممة كتنفيذىا الستكشاؼ الطاقات كالمكاىب الكامنة في المجاؿ • 

الثقافي كالفني كالرياضي كالعناية بيا عبر برامج خاصة لتأطيرىا في مجاالت 
تميزىا كذلؾ بالتنسيؽ مع جميع األطراؼ المتدخمة في الشأف التممذم، 

 .تكسيع شبكة مكاتب مرافقة التالميذ كتفعيؿ دكرىا في تأطير الّتالميذ• 
مقاكمة الفشؿ كاالنقطاع المبكر عف الدراسة  -
مدرسة الفرصة الثانية   -
العمؿ االجتماعي بالكسط المدرسي   -
الصحة المدرسية   -
 المدرسية  األكمة -
  الثقافية كالرياضية األنشطة -
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 تأىيل الموارد البشرية   (3
 كالتعميـ الثانكم اإلعداديةتـ تغيير صيغة االنتداب الخاصة بالمدرسيف بالمرحمة 

 كتعميـ إعدادية مرحمة أساتذة ماجستير ميني في  عمـك التربية لتككيف إحداثحيث تـ 
 قائمة ناجحيف لمزاكلة ىذه المرحمة  في مؤسسات إلى أفضتثانكم كتـ تنظيـ مناظرة 

 التعميـ العالي ميمةكيجرل التنسيؽ مع . التعميـ العالي المحتضنة ليذا االختصاص
. كالبحث العممي لبناء تصكر مشترؾ حكؿ بناء مرحمة الماجستير في عمـك التربية كالتعميـ

 

تطوير البنية األساسية    (4
 عمى مكاصمة مجيكد تعيد كصيانة البنية األساسية لممؤسسات الميمةستعمؿ 

 : مثمما يبينو الجدكؿ التالينفقات االستثمار مف األكفرالتربكية التي تستأثر بالنصيب 
 

تطوير منظومة التسيير والتصرف   (5
 

 التسجيؿ عف إجبارية بإقرار الميمة كتبسيطيا قامت اإلجراءات تسييؿ إطارفي 
 عف بعد بالتنسيؽ مع شركات االتصاؿ ثانكية كاؿاإلعداديةبعد لكافة تالميذ المرحمتيف 

 التعامؿ بالتكنكلكجيات الحديثة في مجاؿ إرساء مزيد إلى الميمة كستسعى .الثالث
كما ستعمؿ عمى رفع قدرات مديرم المؤسسات التربكية في  .التكاصؿ الداخمي كالخارجي

.  كالمالياإلدارممجاؿ التصرؼ 
 

 

 :نفقات البرنامج- 3
 في حدكد 2020ضبطت نفقات برنامج  المرحمة اإلعدادية كالتعميـ الثانكم لسنة 

:  كتتكزع كما يمي2019 ـ د سنة 3.181,332 ـ د مقابؿ 3.569,208
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    د1000بـ 

 انثُاٌ

  

إَجاصاخ 

2018 

  2019ق و  

تقذَشاخ 

 انفاسق 2020

انُسثح 

)%( 

يصادس 

 انتًىَم

انتثىَة 

 انقذَى

انتثىَة 

 انجذَذ

 َفقاخ

 انتأجُش

 %13.8 407882 3366519 2958637 2958637 2791793 م ع م

   0 0 0 0   ح خ

 %13.8 407882 3366519 2958637 2958637 2791793 موارد الدولة

   0 0 0 0   م ذ م ع

مجموع 
 القسم

2791793 2958637 2958637 3366519 407882 13.8% 

 َفقاخ

 انتسُُش

 %3.6 2664 77318 74654 74654 61539 م ع م

 5300 5300 0 0 0 ح خ
 %10.7 7964 82618 74654 74654 61539 موارد الدولة 

 %15.2 1617 12231 10614 10614 10602 م ذ م ع

مجموع 
 القسم

72141 85268 85268 94849 9581 11.2% 

َفقاخ 

 انتذخالخ

 %0.0 0 401 401 401 565 م ع م

   0 0 0 0   م ق خ م

   0 0 0 0   ح خ

 %0.0 0 401 401 401 565 موارد الدولة

   0 0 0 0   م ذ م ع

مجموع 
 القسم

565 401 401 401 0 0.0% 

َفقاخ 

 االستثًاس

 %33.2- 47703- 95957 143660 143660 41199 م ع م

 %495.8 19733 23713 3980 3980 580 م ق خ م

   0 0 0 0   ح خ

 %18.9- 27970- 119670 147640 147640 41779 موارد الدولة

   0 0 0 0   م ذ م ع

مجموع 
 القسم

41779 147640 147640 119670 -27970 -18.9% 

 تقُح

 انُفقاخ 

   0 0 0 0   م ع م
   0 0 0   م ق خ م

   0 0 0   ح خ
   0 0 0 0 موارد الدولة

   0 0 0   م ذ م ع
   0 0 0 0 مجموع القسم

 انًجًىع

 %11.4 362843 3540195 3177352 3177352 2895096 م ع م

 %495.8 19733 23713 3980 3980 580 م ق خ م

 5300 5300 0 0 0 ح خ
 %12.2 387876 3569208 3181332 3181332 2895676 موارد الدولة 

 %15.2 1617 12231 10614 10614 10602 م ذ م ع

مجموع 
 القسم

2906278 3191946 3191946 3581439 389493 12.2% 

:  نهثشوامج انمزكىس حسة انثشامج انفشعٍح كما ٌه2020ًكما تتىصع تقذٌشاخ 
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2020كمـا تتوزع تقدیرات  : 

32 690 05382 618 000401 000108 909 000224 618 053 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیة1

155 878 3251 284 000157 162 325 1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بتونس2

130 763 345246 000131 009 345 2المرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة  تونس 3

169 090 519946 000170 036 519 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببن عروس4

109 113 133646 000109 759 133 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بمنوبة5

130 647 785346 000130 993 785 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بأریانة6

157 243 258146 000157 389 258 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببنزرت7

100 102 893296 000100 398 893 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بباجة8

132 986 395346 000133 332 395 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بجندوبة9

191 406 100124 000191 530 100 Aالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بنابل
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64 689 252246 00064 935 252 Bالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان

89 494 586646 00090 140 586 Cالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة

100 076 149673 000100 749 149 Dالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف

162 740 954153 000162 893 954 Eالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین

159 829 665648 000160 477 665 Fالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان

171 606 150846 000172 452 150 Gالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة

159 284 213648 000159 932 213 Hالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر

131 582 21846 000131 628 218 Iالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة

149 110 778423 000149 533 778 J 1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

114 890 166423 000115 313 166 K 2المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

157 868 257247 000158 115 257 Lالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید

137 251 426251 000137 502 426 Mالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة

54 043 714247 00054 290 714 Nالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر

72 299 08546 00072 345 085 Oالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي
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116 972 265246 000117 218 265 Pالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس

152 825 827546 000153 371 827 Qالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین

62 032 48946 00062 078 489 Rالمرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین

3 366 519 00082 618 000401 000119 670 0003 569 208 000 2جمـــلة البرنامج
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  :نفقات التأجير- 3-1
اإلعدادية كالتعميـ الثانكم ضبطت نفقات التأجير تعيدا كدفعا لبرنامج المرحمة 

 أم 2019سنة  ـ د 2.958,637مقابؿ ـ د  3.366,519 في حدكد 2020لسنة 
 :كتفسر ىذه الزيادة أساسا بما يمي %13,8 ـ د تمثؿ نسبة 407,882بزيادة قدرىا 

 بـ م د
 150,0 (3 ك 2قسط )االنعكاس المالي الناتج عف الزيادات في األجكر - 
 45,0 %2الزيادة في مساىمات المشغؿ - 
 15,0-  2019تعديؿ كمفة تقاعد - 
 5,0 2019تعديؿ تدرج - 
 70,0 شيادة الماجستير مف 2355 تسكية كضعية- 
 2,3  خطة مف خريجي دار المعمميف العميا70انتداب - 
 4,0                2020تدرج سنة - 
 20,0 (بما في ذلؾ الترقيات االستثنائية) 2020ترقيات - 
 126,582 تعديالت بالزيادة   - 

 

اإلعدادية كالتعميـ الثانكم كيبمغ عدد األعكاف المرخص فييـ بالمرحمة  
:  مكزعيف عمى النحك التالي2020 عكنا إلى مكفى سنة 114.647
 7944إداريكف   - 
  231إطار التدريس لممرحمة االبتدائية   - 
 75.938 (*)إطار التدريس لممرحمة اإلعدادية كالتعميـ الثانكم  - 
 11.970 القيمكف - 
 12.792 العممة - 
 5.772 أسالؾ أخرل - 

 114.647: الجممة
 . أستاذا من حاملً شهادة الماجستٌر سٌتم ترسٌمهم2355منهم  (*)
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 خطة 2.355 كالبالغة 2020كتجدر اإلشػػارة إلػػػى أف االنتدابػػػات المبرمجة لسنة 
سيتـ تخصيصيا لترسيـ المدرسيف المتعاقديف مف حاممي شيادة الماجستير بالمدارس 

 .اإلعدادية كالمعاىد الثانكية
 :  نفقات التسيير3-2 

اإلعدادية كالتعميـ الثانكم المرحمة ضبطت نفقات التسيير تعيدا كدفعا لبرنامج 
حسب ) 2019 ـ د مرّسمة سنة 74,654مقابؿ  ـ د 82,618 في حدكد 2020لسنة 

كتحتكم نفقات  .%10,7 ـ د تمثؿ نسبة 7,964أم بزيادة قدرىا  (التبكيب الجديد
 ـ د بعنكاف 5,3 المخصصة ليذا البرنامج عمى اعتماد قدره 2020التسيير لسنة 

حساب تنظيـ "تقديرات النفقات المحمكلة عمى حساب أمكاؿ المشاركة المسمى 
". االمتحانات كالمناظرات

كتضاؼ إلى ىذه التقديرات النفقات المحمكلة عمى المكارد الذاتيػة لممؤسسػات 
  . دـ 12,231 كالبالغػة  بالمرحمة اإلعدادية كالتعميـ كالثانكمالعمكمية

تسيير المدارس اإلعدادية كالمعاىد كستمكف ىذه االعتمادات مف تغطية نفقات 
 يؤميا مؤسسة 1517، 2020-2019 البالغ عددىا خالؿ السنة الدراسية الثانكية
 . تمميذا933.695حكالي 

 معاىد 3 مؤسسات تربكية منيا 8 إحداث 2019/2020كستشيد السنة الدراسية 
 معاىد بكؿ مف كندار كالمكنيف كعيف 3نمكذجية بكؿ مف منكبة كالميدية كتكزر ك

 .جمكلة كمدرستيف إعداديتيف بكؿ مف تكزر كنفطة
 

 :  نفقات التدخالت3-3
 اإلعدادية كالتعميـ الثانكمضبطت نفقات التدخالت تعيدا كدفعا لبرنامج المرحمة 

  كذلؾ 2019 ـ د كىك نفس المبمغ المرسـ خالؿ سنة 0,401 في حدكد 2020لسنة 
. باعتبار التبكيب الجديد
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 : نفقات االستثمار3-4
 

لسنة اإلعدادية كالتعميـ الثانكم المرحمة لبرنامج ضبطت نفقات االستثمار دفعا 
 أم بنقص قدره 2019 ـ د سنة 147,640 ـ د مقابؿ 119,670 في حدكد 2020

 :عمى النحك التاليالنفقات كتتكزع - %18,9 ـ د يمثؿ نسبة 27,970
 

  دَُاس يهُىٌ:انىحذج

 (%)انُسثح  انفاسق 2020تقذَشاخ  2019ق و  انثُاٌ

 33,2- 47,703- 95,957 143,660 انًىاسد انعايح نهًُضاَُح

 495,8+ 19,733 23,713 3,980               يىاسد انقشوض انخاسجُح انًىظفح

 18,9- 27,970- 119,670 147,640 انًجًىع

 

 :كما يمكف تكزيعيا كما يمي
 دٌىاس مهٍىن :انىحذج

 انثُاٌ
انًىاسد انعايح 

 نهًُضاَُح
يىاسد قشوض 

انًجًىع ح خ  خاسجُح يىظفح

 
 الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد

يشاسَع تصذد 

 اإلَجاص
362,460 56,400 126,259 19,700   488,719 76,100 

 43,570 120,986   4,013 49,631 39,557 71,355 يشاسَع جذَذج

 119,670 609,705   23,713 175,890 95,957 433,815 انًجًىع 



نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
68

مهمة التربیة

بحساب ألف  دینار

2020 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على119670 في حدود  2020ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي لسنة 
النحو التالي

الدفعالتعهد
المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیة

108 909 327 669

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بتونس
1 284 27 784

2المرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة  تونس 
246 6 409

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببن عروس
946 10 103

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بمنوبة
646 11 185

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بأریانة
346 7 790

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببنزرت
146 12 158

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بباجة
296 17 892

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بجندوبة
346 16 803

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بنابل
124 3 420

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان
246 10 471



646المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة 6 060

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف
673 6 190

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین
153 16 585

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان
648 21 278

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة
846 17 708

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر
648 20 156

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة
46 5 324

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس 
423 7 658

2المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس 
423 15 912

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید
247 1 970

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة
251 1 453

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر
247 5 127

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي
46 3 421

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس
246 6 682

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین
546 17 316

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین
46 5 181

المجموع
119 670 609 705
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كقد تطكرت نفقات االستثمار عمى مستكل إعتمادات التعيد إعتمادات الدفع كما 
: يمي

 دٌىاس  مهٍىن:انىحذج          

 البيان
 تطور اإلعتمادات 2020تقديرات  2019ق م 
إعتمادات 

 التعهد
إعتمادات 

 الدفع
إعتمادات 

 التعهد
إعتمادات 

 الدفع
إعتمادات 

 التعهد
إعتمادات 

 الدفع
مشاسٌع  ( *

 تصذد اإلوجاص
15,828 146,391 488,719 76,100 472,891 70,291- 

مشاسٌع  ( *

وتشامج 

 جذٌذج

336,372 129,239 120,986 43,570 215,386- 85,669- 

 155,960 257,505 119,670 609,705 275,630 352,200 انًجًىع
 

المرحمة كفي ىذا اإلطار تضمف مشركع ميزانية االستثمار الخاص ببرنامج 
 : المشاريع كالبرامج الجديدة التالية2020لسنة اإلعدادية كالتعميـ الثانكم 

 

 د 1000تـ 

 الدفع التعيدالمشروع 
 26150 64060 تهٌئة وصٌانة المدارس اإلعدادٌة والمعاهد الثانوٌة   

 5014 10040 تهٌئة وصٌانة المبٌتات والمطاعم
 834 1,666  مخابر تقنٌة وتكنولوجٌة وعلمٌة5بناء 

اقتناء تجهٌزات تعلٌمٌة لفائدة المدارس اإلعدادٌة 
 والمعاهد

9000 1800 

اقتناء تجهٌزات تعلٌمٌة لفائدة المؤسسات الخاصة 
 بضعاف البصر

500 250 

اقتناء تجهٌزات إعالمٌة لفائدة المدارس اإلعدادٌة 
 والمعاهد

6500 1100 

 BEI 1036 300تجهٌزات مطابخ 

 300 1500 اقتناء تجهٌزات لفائدة المؤسسات التربوٌة

بناء المدرسة اإلعدادٌة برج التومً بالبطان منوبة 
(BEI) 

225 175 

 225 315 إحداث إطارفً )بناء المدرسة اإلعدادٌة بالمرناقٌة منوبة 
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 BEI (مركبات تربوٌة

 315 225 (BEI)بناء المدرسة اإلعدادٌة برج العٌفة بمبٌت بالكاف 

بناء المدرسة اإلعدادٌة ابن شرف ببئر علً بن خلٌفة 
 صفاقس

225 175 

فاقس الجنوبٌة صمركز علولو  بناء المدرسة اإلعدادٌة
(BAD 2) 

225 175 

 400 800 بناء القسط الثانً من المدرسة اإلعدادٌة المنصورة سلٌانة

 300 4000 بناء معهد ثانوي بوشتاتة نفزة باجة

 300 150 (BEI)بناء معهد تونس الدولً 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



  
  
  
  

  :9البرنامج عدد 
  القیادة والمساندة 
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 :القيادة والمساندة: 9البرنامج عدد 
ستراتيجيتو- 1  :تقديم البرنامج وا 

 2014 لسنة 2238يستمد ىذا البرنامج صالحياتو مف مقتضيات األمر عدد 
 المتعمؽ بضبط قائمة البرامج بالنسبة لمدفعة األكلى مف 2014 جكاف 24المؤرخ في 
 حيث أنو األىداؼ النمكذجية المعنية بمنظكمة التصرؼ في الميزانية حسب الميمات

 العامة كاليياكؿ اإلدارات المذككر يشمؿ ىذا البرنامج بقية األمر مف 5تبعا لمفصؿ 
 التربية  كالتي ال تتدخؿ مباشرة في البرامج ميمةالمركزية كالمؤسسات تحت إشراؼ 

كيساند ىذه األخيرة في تجسيـ أىدافيا كيسدم لفائدتيا خدمات ذات اتية العممي
 . كيكفر الدعـ التقني لكافة البرامج بما يمكف مف إعداد الميزانية كتنفيذىااالختصاص

 
 نظرا  التربية إلى السيد الكاتب العاـميمةكقد عيدت قيادة ىذا البرنامج في 

 كيبرز ىذا التمشي التأكيد عمى دكر رئيس البرنامج إلشرافو عمى اليياكؿ الفنية بالميمة
كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ يمكف . في المتابعة كالتقييـ كاإلشراؼ عمى المدل المتكسط كالبعيد

لو التعكيؿ عمى خدمات ىياكؿ كمؤسسات متخصصة كذات حرفية معينة كذلؾ في 
التعاكف - الشؤكف القانكنية - عمى غرار اإلدارة العامة لمشؤكف المالية " مساندة»شكؿ 
عمى غرار المركز الدكلي لتككيف المككنيف كالتجديد " إسداء خدمات"،  أك ...الدكلي

المركز الكطني لمتككيف كتطكير . المركز الكطني لتكنكلكجيات التربية- البيداغكجي
،  ...الكفاءات

في تسمية برنامج القيادة كالمساندة كظيفتي المساندة " المساندة"كتختزؿ عبارة 
سداء الخدمات، كلرئيس البرنامج كافة الصالحيات في تحديد   كمؤشراتو أىدافوكا 

.  بالتنسيؽ مع كافة اليياكؿ المذككرة
كتكمف أىمية البرنامج في الدكر المزدكج الذم يمعبو رئيس برنامج القيادة 

 : كالتنسيؽ فيك
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  بذاتو لو تكجيات كأكلكيات تترجـ إلى أىداؼ كمؤشرات مستقلرئيس برنامج 
 .كتتكزع إلى جممة مف األنشطة تفرد بميزانية خاصة بالبرنامج

  في تنفيذ أىدافيا كميزانياتيا باعتبار إشرافو يساند بقية البرامجرئيس برنامج 
المباشر عمى اإلدارات العامة ذات االختصاص األفقي كالمؤسسات الخاضعة 

 فرؤساء  Le Dialogue de gestion .لإلشراؼ كذلؾ في إطار حكار التصرؼ 
البرامج الفنية يتعاممكف مع رئيس برنامج القيادة كال يتعاممكف مع المديريف العامييف 

 .كرؤساء المؤسسات العمكمية
 

 2009 ديسمبر 21 التربية الصادر في لميمة ضكء التنظيـ الييكمي كعمى
، تشمؿ 2010 سبتمبر 6صادر في اؿكالتنظيـ الييكمي لممندكبيات الجيكية لمتربية 

خارطة برنامج القيادة كالمساندة ىياكؿ كمؤسسات عمى المستكل المركزم كالجيكم 
 :كالمحمي كما يمي
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 1القيادة واململاهدة بتووس 

 2اللعادة وااظاندة بخىنع 

 اللعادة وااظاندة ببو رسوض

 اللعادة وااظاندة بمنىبت

 اللعادة وااظاندة بأزيانت

اللعادة 

وااظاندة 

باإلدازة 

 ااسرصيت

إدازاث 

 مسرصيت

اللعادة )بلعت إلادازاث ااسرصيت +يالديىاو 

 (إلادازيت وااالعت

 اللعادة وااظاندة بجندوبت

 البنعت الخحخعت إدازاث مسرصيت
 اللعادة وااظاندة بباجت

 اللعادة وااظاندة بجندوبت

 اللعادة وااظاندة بنابل الامخحاناث الىطنعت إدازة مسرصيت

 اللعادة وااظاندة بصػىاو ااسرص الىطني للصعانت إ.ص.ع.م

 ااسرص الىطني للخكىين و جطىيس الكلاءاث إ.ص.ع.م
 اللعادة وااظاندة بظلعانت

 اللعادة وااظاندة بالكاف

 اللعادة وااظاندة باللصسين معاهد مهن التربعت و الخكىين إ.ص.ع.م

 اللعادة وااظاندة بالليرواو ديىاو الخدماث اادزطعت إ.ص.ع.م

 ااسرص الىطني لخكنىلىجعا التربعت غ إ.ص.ع.م
 اللعادة وااظاندة بظىطت

 اللعادة وااظاندة باانظخير

 ااسرص الىطني لخكىين ااكىنيو والخجديد البعداػىجي غ إ.ص.ع.م
 اللعادة وااظاندة بااهديت

 1اللعادة وااظاندة بصلاكع  ااسرص الىطني البعداػىجي غ إ.ص.ع.م

 ديىاو الظكن ألرىاو وشازة التربعت غ إ.ص.ع.م
 2اللعادة وااظاندة بصلاكع 

 

 اللعادة وااظاندة بظعدز بىشيد 

 اللعادة وااظاندة بللصت

 اللعادة وااظاندة بخىشز

 اللعادة وااظاندة بلبعي

 اللعادة وااظاندة بلابع

 اللعادة وااظاندة بمدنيو

 اللعادة وااظاندة بخطاوين

 خارطة برنامج القيادة والمساندة :10رسم بياني عدد 
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عتبار القيادة إكتجدر اإلشارة إلى أنو تـ تحديد برامج فرعية لمبرنامج حيث تـ 

كالمساندة في مستكل المندكبية الجيكية لمتربية بمثابة التفريع األكؿ لمبرنامج، أم أف 
 برنامجا فرعيا كىك العدد الذم يكافؽ عدد المندكبيات الجيكية 26البرنامج يتفرع إلى 

لمتربية ىذا عالكة عمى البرنامج الفرعي عمى المستكل المركزم كيككف بالتالي عدد 
 . برنامجا فرعيا27البرامج الفرعية في حدكد 

 :أىداف برنامج القيادة والمساندة ومؤشراتو
  التشخيص المعمؽ لكاقع المنظكمة التربكية التي أفرزه الحكار الكطني ك تماشيا مع

 :فاف برنامج القيادة كالمساندة يعمؿ عمىاستراتيجيات مخطط التنمية، 
  التربية في ميمة كالمندكبيات الجيكية لمتربية كتعتبر لميمةؿ مراجعة التنظيمات الييكمية 

 برنامج المراجعة الكظيفية الذم تنسقو رئاسة الحككمة إطار نمكذجية في ميمة اإلطارىذا 
 .لمميمةكفي ىذا السياؽ فاف التكجو يسير نحك تعزيز كظيفة التصكر كالمتابعة كالتقييـ 

  قصكل لمتككيف المستمرأكلكية إعطاء التربية مف خالؿ ميمة أعكافتطكير قدرات ، 
  قرارتعزيز حكار التصرؼ بيف مختمؼ المستكيات  إعداد التعاقد مف خالؿ آلية كا 

 .  كالمندكبياتالميمةبيف  المخططات الجيكية لمتربية
 
 : رئيسيةأىداؼ 3يمكف حصر أىـ أىداؼ برنامج القيادة كالمساندة في ك
 

 

 

 

 
 
 
 

 تطوير التصرف في الموارد البشرية : الهدف األول
 التصرف في الميزانيةإحكام: الهدف الثاني  
  إرساء آليات الحوكمة والتقييم والتواصل : الثالثالهدف
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تطوير التصرف في الموارد البشرية  1اليدف 

 إحكام التصرف في ميزانية الميمة: 2اليدف 

 إرساء آليات الحوكمة والتواصل : 3اليدف 

جطىيس الخصسف في  ااىازد :ي1.9الهدف

 البشسيت

وحدة 

 الليع

 جلديساث ق م إنجاشاث

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

انجاش البرنامج الىطني نظبت :ي1.1.9مؤشس

يللخكىين وجطىيس الكلاءاث 
% 55 70 80 85 90 100  

وملبت الارتماداث املذصصت :  2.1.9مؤشز

يللتكويً
%        

 معدل أيام املزض باليملبت للعون :  3.1.9مؤشز

 يالعمومي الزاجع بالىظز للوسارة
       

إحكام لخصسف في -ي2.9:الهدف الثاني

 اايزانعت

ي

الىحدة 

 جلديساث ق م إنجاشاث

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

نظبت رخلت  جىز :ي1-2-9ااؤشس

ملازنت بميزانعت الىشازة 
%   93,02 91,97 91 89  

نظبت الترشعد في :ي2-2-9مؤشس 

ياطتهالك الىكىد
%   25 30 35 40  

نظبت إلانجاش ااادز :ي3-2-9مؤشس 

ياشازيع البنعت الخحخعت
%   65 70 75 80  

إزطاء آلعاث الحىرمت والخلععم :ي3الهدف 

 والخىاصل

 جلديساث ق م إنجاشاث الىحدة

 2021 2020 2019 2018 2017 2016ي2015

نظبت الاطخجابت اطالب النلاذ :ي1.3.9مؤشس

 .إلل ااعلىمت

% 
 100 100 100 100  80ي-

نظبت ااؤطظاث التي دضعذ :ي2-3-9مؤشس

يلخلععم دادعي 

% 
ي100ي80ي50ي25ييي

 

ي

ي

ي

ي

ي

ي

وملبت االجاث التي أردث : 3-3-9مؤشز 

 مذططاث مصادق رليها

% 
ي100ي50ي30يييي
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القیادة والمساندة

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  القیادة والمساندة لسنة 

9البرنامج

445 323القیادة االداریة والمالیة

160 22البنیة التحتیة

153 14االمتحانات الوطنیة

014 11التكوین المستمر

321تكوین االطارات التربویة

121 10الحیاة المدرسیة

475التعهد والصیانة

418 1تكوین المكونین والتجدید البیداغوجي

767 6تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة التربویة

342 18القیادة والمساندة بتونس

753 26القیادة والمساندة بتونس
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516 12القیادة والمساندة ببن عروس

987 5القیادة والمساندة بمنوبة

799 7القیادة والمساندة بأریانة

486 9القیادة والمساندة ببنزرت

355 7القیادة والمساندة بباجة

172 11القیادة والمساندة بجندوبة

594 6القیادة والمساندة بنابل

916 6القیادة والمساندة بزغوان

538 8القیادة والمساندة بسلیانة

593 6القیادة والمساندة بالكاف

162 16القیادة والمساندة بالقصرین

391 13القیادة والمساندة بالقیروان

218 12القیادة والمساندة بسوسة

140 11القیادة والمساندة بالمنستیر
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820 10القیادة والمساندة بالمهدیة

324 112القیادة والمساندة بصفاقس

600 26القیادة والمساندة بصفاقس

750 10القیادة والمساندة بسیدي بوزید

029 10القیادة والمساندة بقفصة

077 5القیادة والمساندة بتوزر

108 10القیادة والمساندة بقبلي

457 10القیادة والمساندة بقابس

979 8القیادة والمساندة بمدنین

651 7القیادة والمساندة بتطاوین

633 630  المجموع :
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 مشازيع بسنامج اللعادة وااظاندة 

 كسعيا إلحكاـ حككمة بعض الميمة مزيد مف النجاعة عمى عمؿ إضفاء إطارفي 
 كالمتدخميف اإلدارات تـ تجميع عدد مف المشمكالت المشتركة بيف عدد مف الميمةالمجاالت في 

 التربية كقد تـ في ىذا ميمة إلشراؼضمف ىيكؿ كاحد يتكلى التعيد بجممة المشمكالت كيخضع 
 مؤسستيف إلى المشمكالت المتعمقة بالتككيف كتطكير الكفاءات كالتعيد كالصيانة إحالة اإلطار

:  كىماإداريتيفعمكميتيف 

o ي:ااسرص الىطني للخكىين وجطىيس الكلاءاث

 مارس 6 مؤرخ في 2019 لسنة 265حككمي عدد تـ إحداث المركز بمقتضى األمر اؿ
 يتعمؽ بإحداث المركز الكطني لمتككيف كتطكير الكفاءات كبضبط تنظيمو اإلدارم كالمالي 2019

. كالعممي كطرؽ تسييره
 التربية في مجاؿ التككيف المستمر كتطكير ميمةيتكّلى المركز في إطار تنفيذ سياسة  

الكفاءات إعداد كتنفيذ برامج كحمقات تككيف المتدخميف في المجاؿ التربكم كبإعداد الّدراسات 
 :كالبحكث في مجاؿ اختصاصو كلمغرض يكّمؼ خاّصة بػػػ

  ميمةباؿإعداد خطة التككيف بالتنسيؽ مع رؤساء البرامج، 
 ضبط مرجعيات مختمؼ الميف كالكظائؼ المرتبطة بالتربية كالتعميـ 
 ،بيدؼ اعتمادىا في صياغة برامج التككيف المستمر كتطكير الكفاءات 
  إحداث آلية لمرصد الدائـ لتطكر ميف التدريس كالتصرؼ لتحديد 
  حاجات التككيف الناتجة عنو كأخذىا بعيف االعتبار في برامج 
 ،التككيف المستمر كتطكير الكفاءات 
  ألعكاف ؿكفاءات اؿمتابعة برامج التككيف المستمر كتطكير كتصكر كتخطيط كتنظيـ

  التربية،ميمةب
 ،تنظيـ كمتابعة دكرات التككيف المستمر كتطكير الكفاءات 
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  التربية كالمؤسسات كالمنشآت العمكمية ميمةتنظيـ ممتقيات كأياـ دراسية لفائدة أعكاف 
 الراجعة ليا بالنظر،

 ،تجديد أساليب كطرؽ التككيف المستمر 
  إعداد المراجع البيداغكجية كالمؤلفات كممفات األشغاؿ التطبيقية الالزمة لمتدريس

 كالتككيف،
  التربية كضماف مالئمة مممح التخرج ككفايات ميمةتكسيع مسالؾ تككيف أعكاف 

 المتككنيف مع األدكار المنكطة بعيدتيـ،
 تطكير التعاكف كالشراكة مع المراكز المماثمة. 

 

o ي:ااسرص الىطني للصعانت 

 يتعمؽ 2019 جكاف 17 مؤرخ في 2019 لسنة 526أحدث بمقتضى األمر الحككمي عدد 
 .بضبط مشمكالت المركز الكطني لمصيانة كتنظيمو اإلدارم كالمالي

يتكّلى المركز الكطني لمصيانة في إطار تنفيذ إستراتيجية كزارة التربية في مجاؿ صيانة 
المؤسسات التربكية كتعيد كصيانة التجييزات العممية كالتعميمية كاإلعالمية كلمغرض يكّمؼ خاّصة 

 :بػػػ
كضع برنامج سنكم لتنفيذ خّطة كزارة التربية في مجاؿ الصيانة الكقائية لبناءات - 

 المؤسسات التربكية كعرضيا عمى مصادقة سمطة اإلشراؼ،
 االستجابة لطمبات الكزارة لمتدخؿ في مجاؿ الصيانة العاجمة،- 
تنفيذ أشغاؿ صيانة بناءات المؤسسات التربكية بصفة مباشرة أك عف طريؽ المؤسسات - 

 الصغرل المحدثة لمغرض،
عداد الصفقات في مجاؿ تعيد كصيانة البناءات،-   إبراـ العقكد كا 
 مراقبة تنفيذ أشغاؿ التعيد كالصيانة كمتابعتيا،- 
تنفيذ برامج الصيانة الممكلة عف طريؽ اليبات كعف طريؽ القركض الخارجية المكظفة - 

 .التي تكمفو بيا سمطة اإلشراؼ
 :في مجاؿ تعيد كصيانة التجييزات العممية كالتعميمية كاإلعالمية- 
 المشاركة في تصكر نماذج التجييزات التعميمية كصناعتيا،- 
تأىيؿ كتحديث المعدات التعميمية، - 
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معدات مخابر الفيزياء كالكيمياء )إصالح المعدات العممية كالتقنية لممؤسسات التربكية - 
 ،(كالعمـك الطبيعية كالتربية التقنية

 صنع قطع الغيار كخاصة منيا المتعمقة بالتجييزات التعميمية،- 
 صيانة كتعيد المعدات العممية كالتقنية،- 
 صيانة األثاث المدرسي،- 
 .صيانة الشبكات كالمعدات اإلعالمية- 

o  إعداد نظام معمومات خاص بالوزارة 
لتكفير المعمكمة الدقيقة كالحينية كذلؾ مف خالؿ تثميف التطبيقات المكجكدة كجعميا مندمجة 

عالكة عمى تصكر مجاالت أخرل في عالقة بالمؤشرات التي تعمؿ عمييا كزارة التربية كتساىـ 
. مباشرة في تغذية لكحة القيادة باعتبارىا أداة أساسية مف أدكات القيادة كأخذ القرار

o ترشيد النفقات   
: كذلؾ مف خالؿ

لغاء العمؿ بأجيزة الفاكس-   اعتماد منظكمة التراسؿ االلكتركني كا 
 االقتصاد في أشغاؿ الطباعة -  
 ترشيد شراءات المكاد المكتبية كحبر اآلالت الطابعة كالناسخة كالمعدات اإلدارية - 
 مما مكف مف  GPSاعتماد البطاقة الذكية عجيميس كتجييز السيارات اإلدارية بنظاـ - 

.  بالمائة30االقتصاد في استعماؿ الكقكد بنسبة 
o  التحكم في الطاقة 

مف خالؿ ترشيد استيالؾ الطاقة كتشجيع اعتماد الطاقات المتجددة كخاصة الطاقات 
الشمسية كقد تـ في ىذا اإلطار إمضاء اتفاقية مع الشركة التكنسية لمكيرباء كالغاز لتشجيع إنتاج 

الطاقة الشمسية كتركيز ال قطات عمى مستكل المؤسسات التربكية كىك ما يمكف مف الحد مف 
. الفاتكرة الطاقية عالكة عمى إمكانية بيع الفائض لفائدة الشركة التكنسية لمكيرباء كالغاز

 :نفقات البرنامج- 3
 ـ د مقابؿ 633,630 في حدكد 2020ضبطت نفقات برنامج القيادة كالمساندة لسنة 

:  كتتكزع كما يمي2019 ـ د سنة 508,358
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    د1000بـ 

 انثُاٌ

  

إَجاصاخ 

2018 

  2019ق و  

تقذَشاخ 

 انفاسق 2020

انُسثح 

)%( 

يصادس 

 انتًىَم

انتثىَة 

 انقذَى

انتثىَة 

 انجذَذ

َفقاخ 

 انتأجُش

 %24.2- 94192- 295739 389931 389931 185292 م ع م

   0 0 0 0   ح خ

موارد 
 الدولة

185292 389931 389931 295739 -94192 -24.2% 

   0 0 0 0   م ذ م ع

مجموع 
 القسم

185292 389931 389931 295739 -94192 -24.2% 

َفقاخ 

 انتسُُش

 %716.3 194744 221931 27187 27187 24939 م ع م

   0 0 0 0   ح خ

موارد 
 الدولة

24939 27187 27187 221931 194744 716.3% 

 %21.6- 735- 2673 3408 3408 3408 م ذ م ع

مجموع 
 القسم

28347 30595 30595 224604 194009 634.1% 

َفقاخ 

 انتذخالخ

 %2.1 290 14286 13996 13626 7993 م ع م

   0 0 0 0   م ق خ م

   0 0 0 0   ح خ

موارد 
 الدولة

7993 13626 13996 14286 290 2.1% 

   0 0 0 0   م ذ م ع

مجموع 
 القسم

7993 13626 13996 14286 290 2.1% 

َفقاخ 

 اإلستثًاس

 %18.2 13897 90091 76194 76194 149989 م ع م

 %1003.1 10533 11583 1050 1050 13824 م ق خ م

   0 0 0 0   ح خ

موارد 
 الدولة

163813 77244 77244 101674 24430 31.6% 

   0 0 0 0   م ذ م ع

مجموع 
 القسم

163813 77244 77244 101674 24430 31.6% 

 تقُح 

 انُفقاخ 

   0 0 0 370 241 م ع م
   0 0 0   م خ ق م
   0 0 0   خ ح

   0 0 370 241 الدولة موارد
   0 0 0   ع م ذ م

   0 0 370 241 القسم مجموع

 انًجًىع

 %22.6 114739 622047 507308 507308 368454 م ع م

 %1003.1 10533 11583 1050 1050 13824 م ق خ م

   0 0 0 0 0 ح خ

موارد 
 الدولة

382278 508358 508358 633630 125272 24.6% 

 %21.6- 735- 2673 3408 3408 3408 م ذ م ع

مجموع 
 القسم

385686 511766 511766 636303 124537 24.3% 
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2020كمـا تتوزع تقدیرات  : 

51 983 479221 931 00014 286 000101 674 000389 874 479 برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیة1

8 341 8798 341 879 1برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تونس2

6 753 1316 753 131 2برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تونس3

12 515 67212 515 672 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بن عروس4

5 986 5865 986 586 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة منوبة5

7 798 6957 798 695 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة أریانة6

9 485 9559 485 955 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنزرت7

7 355 4017 355 401 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة باجة8

11 171 55011 171 550 برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة جندوبة9

6 594 1366 594 136 Aبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة نابل
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6 915 6666 915 666 Bبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان

8 537 5888 537 588 Cبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة

6 593 0256 593 025 Dبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف

16 162 01516 162 015 Eبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین

13 391 30513 391 305 Fبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان

12 218 01612 218 016 Gبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة

11 139 91011 139 910 Hبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر

10 819 82210 819 822 Iبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة

12 324 41312 324 413 J 1برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

6 600 4626 600 462 K 2برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس

10 750 32010 750 320 Lبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید

10 028 97110 028 971 Mبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة

5 077 1405 077 140 Nبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر

10 107 53510 107 535 Oبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي
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10 456 52610 456 526 Pبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس

8 978 9268 978 926 Qبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین

7 650 8767 650 876 Rبرنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین

295 739 000221 931 00014 286 000101 674 000633 630 000 9جمـــلة البرنامج
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  نفقات التأجير- 1
 

 في حدكد 2020لسنة القيادة كالمساندة ضبطت نفقات التأجير تعيدا كدفعا لبرنامج 
 ـ د يمثؿ نسبة 94,192 أم بنقص قدره 2019سنة  ـ د 389,931مقابؿ ـ د  295,739

 بـ م د                                   : أساسا بما يميالنقص افسر ىذمك- 24,2%
 30,0 (3 ك 2قسط )االنعكاس المالي الناتج عف الزيادات في األجكر - 
 6,1 %2الزيادة في مساىمات المشغؿ - 
 3,0-  2019تعديؿ كمفة تقاعد - 
 2,0 2019تعديؿ تدرج - 
 3,0                2020تدرج سنة - 
 5,0  2020ترقيات - 
 -137,292    (ناتجة عف حركة األعكاف بيف البرامج)تعديالت بالنقص - 

 

 عكنا إلى مكفى سنة 8.232القيادة كالمساندة لبرنامج كيبمغ عدد األعكاف المرخص فييـ  
:  مكزعيف عمى النحك التالي2020

 1793إداريكف   - 
  1799إطار التدريس لممرحمة االبتدائية   - 
 809 إطار التدريس لممرحمة اإلعدادية كالتعميـ الثانكم  - 
 133 القيمكف - 
 1683 العممة - 
 1791 أسالؾ أخرل - 
 224 أعكاف المؤسسات العمكمية غير اإلدارية - 

 8232: الجممة
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 ـ د 6,1  كالبػالػغ 2020 لسنػة 125مع المالحظ أف االعتماد المقتػرح ترسيمػو بالفصؿ 
سيخصص  لتغطية نفقػػات أعكاف المركز الكطني لمتكنكلكجيات في التربية كالمركز الدكلي لتككيف 

. المككنيف كالتجديد البيداغكجي
 عكنا 141كيبمغ عدد األعكاف المرخص فييـ بالمركز الكطني لمتكنكلكجيات في التربية 

:  مكزعيف عمى النحك التالي 
 113: أعكاف تأطير 
 8: أعكاف مساندة 
 20: أعكاف تنفيذ  

 141: الجممة 
كما يبمغ عدد األعكاف المرخص فييـ بالمركز الدكلي لتككيف المككنيف كالتجديد 

:  عكنا مكزعيف عمى النحك التالي83البيداغكجي 
 23:  أعكاف تأطير 
 24: أعكاف مساندة   
 36:  أعكاف تنفيذ 

 83                       :        الجممة  
 

  نفقات التسيير- 2
 

 في حدكد 2020ضبطت نفقات التسيير تعيدا كدفعا لبرنامج القيادة كالمساندة لسنة 
أم بزيادة  (حسب التبكيب الجديد) 2019 ـ د مرّسمة سنة 27,187مقابؿ  ـ د 221,931

مصاريؼ مستمزمات  كتتأتى الزيادة بالخصكص مف .%716,3 ـ د تمثؿ نسبة 194,744قدرىا 
 ـ د كمف إجراء الترفيع في كمفة المراقبة كاإلصالح 185العكدة المدرسية حيث تـ رصد مبمغ 
.  ـ د9لالمتحانات كالمناظرات الكطنية بػ 

 

 كتضاؼ إلى ىذه التقديرات النفقات المحمكلة عمى المكارد الذاتيػة لممؤسسػات العمكمية
 . دـ 2,673 كالبالغػة التابعة لبرنامج القيادة كالمساندة
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تسيير المصالح المركزية لمكزارة بكمفة سنكية بػ كستمكف ىذه االعتمادات مف تغطية نفقات 

 ـ د باإلضافة إلى نفقات تسيير المؤسسات العمكمية اإلدارية بما في ذلؾ المندكبيات 209,213
 ـ د كالمؤسسات العمكمية غير اإلدارية حيث 11,34الجيكية لمتربية حيث تـ رصد إعتمادات بػ 

 ـ د كالمركز الدكلي لتككيف 1,06تـ رصد إعتمادات لممركز الكطني لتكنكلكجيا التربية بػ 
 . ـ د0,318المككنيف بػ 

 
 إحداث مؤسسة عمكمية ذات صبغة إدارية كىي 2019/2020كشيدت السنة الدراسية 

 ـ د 1,5المركز الكطني لمتككيف كتطكير الكفاءات حيث تـ رصد إعتمادات لتسييره بمبمغ 
حداث فركع لو بالجيات كىك ما نتج  باإلضافة إلى تكسيع مشمكالت المركز الكطني لمصيانة كا 

. 2019 ـ د بعنكاف سنة 0,200 ـ د مقابؿ 0,475عنو الترفيع في ميزانية تسييره لتبمغ 
 
  نفقات التدخالت- 3

 

 ـ د 14,286 في حدكد 2020لسنة لبرنامج القيادة كالمساندة ضبطت نفقات التدخالت 
.  كذلؾ باعتبار التبكيب الجديد2019 ـ د مرّسمة في سنة 13,996تعيدا ك دفعا مقابؿ 

 

تدخالت المصالح المركزية لمكزارة بكمفة سنكية كستمكف ىذه االعتمادات مف تغطية نفقات 
 ـ د باإلضافة إلى تدخالت المندكبيات الجيكية لمتربية كديكاف الخدمات المدرسية 12,502بػ 

 ـ د إلى جانب تدخالت كاستثمارات المؤسسات العمكمية غير 1,077حيث تـ رصد إعتمادات بػ 
 . ـ د0,707اإلدارية حيث تـ رصد إعتمادات لممركز الكطني لتكنكلكجيا التربية بمبمغ 

 

كتجدر اإلشارة إلى أف االعتماد المخصص لممركز الكطني لتكنكلكجيا التربية كالبالغ 
 ـ د بعنكاف تدخالت المركز في الميػػػػػػػػػػػػػداف االجتماعػػػػػي 0,047 ـ د يتكزع بيف 0,707

خصكصا في ميداف السالمة  (التمكيؿ العمكمي سابقا) ـ د بعنكاف استثمارات المركز 0,660ك
المعمكماتية المتطكرة كتأميف الشبكة التربكية باإلضافة إلى بعث جيؿ جديد مف الباعثيف مف 

. حاممي الشيادات العميا
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: كتتكزع استثمارات المركز كما يبينو الجدكؿ المصاحب
الدفع التعيد المشروع 

 200 200 اقتناء منظكمات لمسالمة المعمكماتية المتطكرة

 100 100 يديك التعميمية لممراجعةؼتسجيؿ عدد مف مقاطع اؿ

 100 100 اقتناء سيارة كظيفية

 60 60 اقتناء منظكمة تأميف الشبكة التربكية

المشاركة في برنامج جيؿ جديد مف الباعثيف ألصحاب 
 إحداثالشيادات العميا الباحثيف عف شغؿ كالراغبيف في 
 مؤسسات صغرل في مجاؿ المحتكيات الرقمية

200 200 

 660 660 جممة االستثمارات
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 نفقات االستثمار- 4
 

 ـ د 101,674 في حدكد 2020لسنة لبرنامج القيادة كالمساندة ضبطت نفقات االستثمار 
حسب التبكيب الجديد أم دكف اعتبار التمكيؿ العمكمي ) 2019 ـ د سنة 77,244 مقابؿ دفعا
 :عمى النحك التاليالنفقات كتتكزع  %31,6 ـ د تمثؿ نسبة 24,430أم بزيادة قدرىا  (سابقا

 
  دَُاس يهُىٌ:انىحذج

 (%)انُسثح  انفاسق 2020تقذَشاخ  2019ق و  انثُاٌ

 18,2 13,897 90,091 76,194 انًىاسد انعايح نهًُضاَُح

 1003,1 10,533 11,583 1,050               يىاسد انقشوض انخاسجُح انًىظفح

 31,6 24,430 101,674 77,244 انًجًىع

 

 :كما ٌمكه تىصٌعها كما ٌهً
 دٌىاس مهٍىن :انىحذج

 

انًىاسد انعايح 

 نهًُضاَُح
يىاسد قشوض 

انًجًىع ح خ  خاسجُح يىظفح

 
 الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد

يشاسَع تصذد 

 اإلَجاص
69,709 10,216 5,823 4,473   75,532 14,689 

 86,985 130,165   7,110 21,486 79,875 108,679 يشاسَع جذَذج

 101,674 205,697   11,583 27,309 90,091 178,388 انًجًىع 

 
 
 
 
 
 



نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
92

مهمة التربیة

بحساب ألف  دینار

2020 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي101674 في حدود  2020ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج القیادة والمساندة لسنة 

الدفعالتعهد
برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیة

101 674 205 697

1برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تونس

2برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تونس

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بن عروس

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة منوبة

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة أریانة

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنزرت

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة باجة

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة جندوبة

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة نابل

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان



برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة

1برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس 

2برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس 

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین

المجموع
101 674 205 697
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: كقد تطكرت نفقات االستثمار عمى مستكل إعتمادات التعيد إعتمادات الدفع كما يمي
 دٌىاس  مهٍىن:انىحذج          

 البيان
 تتطور اإلعتمادا 2020تقديرات  2019ق م 
إعتمادات 

 التعهد
إعتمادات 

 الدفع
إعتمادات 

 التعهد
إعتمادات 

 الدفع
إعتمادات 

 التعهد
إعتمادات 

 الدفع
مشاسٌع  ( *

 0,764 75,532 14,689 75,532 13,925  تصذد اإلوجاص

مشاسٌع  ( *

وتشامج 

 جذٌذج

84,147 63,319 130,165 86,985 46,018 23,666 

 24,430 121,550 101,674 205,697 77,244 84,147 انًجًىع

 

لسنة القيادة كالمساندة كفي ىذا اإلطار تضمف مشركع ميزانية االستثمار الخاص ببرنامج 
 : المشاريع كالبرامج الجديدة التالية2020

 د 1000تـ 

 الدفع التعهد المشروع
 500 2000 (البنك اإلفرٌقً للتنمٌة)دراسات 

 1410 5170 اقتناء أراضى وعمارات

 1000 6630 توسٌع وترمٌم المندوبٌات الجهوٌة للتربٌة

 400 4018 بناء وتهٌئة المصالح المركزٌة

 200 1000 تهٌئة وترمٌم تفقدٌات التعلٌم االبتدائً

 2900 7425 (القرض اإلٌطالً) جرار بصهارٌج 50اقتناء 

القرض ) مقعد للنقل المدرسً 32 حافلة ذات 26اقتناء 
 (اإلٌطالً

8151 2900 

 1200 2970 (القرض اإلٌطالً) عربة لنقل األكلة المدرسٌة 12اقتناء 

 1500 3000 (جٌل جدٌد من الباعثٌن)مشروع تطوٌر خدمات الصٌانة 

 مشروع دعم القدرات التقنٌة والتكنولوجٌة إطارالتكوٌن فً 
(BAD) 

400 200 

 4500 700 (BM )االبتدائً دعم أسس التعلٌم إطارالتكوٌن فً 

 500 2500 توسٌع وترمٌم المراكز الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن المستمر

 300 700 تهٌئة معهد مهن التربٌة نابل

 475 851 1تهٌئة معهد مهن التربٌة صفاقس

 BAD 480 240إحداث ضٌعات بٌداغوجٌة 

 70000 75000 برنامج دعم المنظومة التربوٌة

 100 1120  مركبات رٌاضٌة وترفٌهٌة 4بناء 

 100 300 بناء مركز تكوٌن بسٌدي بوسعٌد



  
  
  
  
  
  
  

الحقمال  



1نظـام أمـد

المباشرون بالدیوان

القیادة والمساندةالبرنـامج :

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

6 : الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

6 : القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

6 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
5 مكلف بمأموریة

6جملة البرنامج الفرعي

6القیادة والمساندةجملة برنامج

6الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

2

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

المرحلة االبتدائیةالبرنـامج :

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

74 804 : إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

74 804 : قیادة المرحلة االبتدائیة1النشاط 

6 831 سلك العملة
1 259 1عامل صنف 
2 053 2عامل صنف 
1 552 3عامل صنف 
1 025 4عامل صنف 
419 5عامل صنف 
325 6عامل صنف 
155 7عامل صنف 
33 8عامل صنف 
9 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

2 850 سلك األعوان الوقتیین
2 294 2عون وقتي صنف أ

25 3عون وقتي صنف أ
198 عون وقتي صنف ب
264 عون وقتي صنف ج
69 عون وقتي صنف د
105 سلك أعضاءالتفقد البیداغوجي للتربیة
15 متفقد التعلیم اإلبتدائي



3 نظـام أمـد

1 متفّقد أّول للتعلیم الثانوي
30 متفقد عام للتربیة
59 متفقد أول للحیاة المدرسیة
287 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
4 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
1 أستاذ التعلیم الثانوي
1 أستاذ ممیز درجة استثنائیة
2 أستاذ أول ممیز

279 أستاذ ممیز
64 156 -سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة

35 معّلم تطبیق
629 معلم أول
9 معلم

279 3معّلم تطبیق أول أ
29 011 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
3 612 2معلم تطبیق أول أ
4 292 أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس اإلبتدائیة
14 101 أستاذ المدارس اإلبتدائیة فوق الرتبة
12 188 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة

2 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 ممرض أول للصحة العمومیة
3 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
3 أخّصائي نفساني
1 سلك المستشارین في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
1 مستشار أول في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
1 تقني
11 سلك القیمین بالمعاهد والمدارس اإلعدادیة
3 قّیم
7 قّیم أّول
1 قیم أول فوق الرتبة



4 نظـام أمـد

550 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
8 متصرف مستشار للتربیة
70 متصرف للتربیة
53 متصرف مساعد للتربیة
209 كاتب تصرف للتربیة
178 مستكتب إدارة للتربیة
32 عون استقبال للتربیة
2 سلك المرشدین التطبیقیین للتربیة
2 مرشد تطبیقي أول للتربیة

804 74جملة البرنامج الفرعي

804 74المرحلة االبتدائیةجملة برنامج



5 نظـام أمـد

المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانويالبرنـامج :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

114 647 : إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

114 647 : قیادة المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي1النشاط 

18 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
13 مهندس أول
1 مهندس أشغال

12 792 سلك العملة
1 724 1عامل صنف 
2 770 2عامل صنف 
2 540 3عامل صنف 
2 203 4عامل صنف 
1 526 5عامل صنف 
972 6عامل صنف 
517 7عامل صنف 
293 8عامل صنف 
166 9عامل صنف 
81 10عامل صنف 

2 111 سلك األعوان الوقتیین
189 2عون وقتي صنف أ
118 3عون وقتي صنف أ
637 عون وقتي صنف ب
967 عون وقتي صنف ج
200 عون وقتي صنف د
20 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
13 محلل
2 محلل مركزي
3 تقني مخبراإلعالمّیة
2 واضع برامج
33 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة



6 نظـام أمـد

15 مكتبي
8 مكتبي مساعد
1 موثق
4 موثق مساعد
5 حافظ مكتبات أو توثیق
10 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
10 مهندس معماري
301 سلك أعضاءالتفقد البیداغوجي للتربیة
39 متفقد التعلیم الثانوي العام
151 متفّقد أّول للتعلیم الثانوي
95 متفقد عام للتربیة
16 متفقد أول للحیاة المدرسیة

75 383 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
56 أستاذ مبّرز

32 776 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
11 أستاذ تعلیم فوق الرتبة

6 257 أستاذ التعلیم الثانوي
149 أستاذ التعلیم الثانوي للمرحلة األولى
58 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

3 175 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
367 أستاذ ممیز درجة استثنائیة

27 188 أستاذ أول ممیز
5 346 أستاذ ممیز
231 -سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة
1 معلم أول
83 معلم
103 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
25 2معلم تطبیق أول أ
3 أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس اإلبتدائیة
11 أستاذ المدارس اإلبتدائیة فوق الرتبة
5 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة
1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
3 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
2 ممرض أول للصحة العمومیة



7 نظـام أمـد

1 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1 كاتب محكمة
2 سلك أعوان وزارة الثقافة
2 مستشار ثقافي
1 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
1 ملحق للصحة العمومیة
21 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
21 أخّصائي نفساني
83 سلك المستشارین في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
60 مستشار أول في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
7 مستشار في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
3 مستشار مساعد في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
13 مستشار عام في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
211 سلك المدرسین المبرزین
156 أستاذ مبّرز أول ممیز
55 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة
2 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
2 فني سامي للصحة العمومیة
26 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
9 متصّرف في الوثائق و األرشیف
17 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
337 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
90 مساعد تقني
2 تقني رئیس
62 تقني أول
183 تقني
344 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة
344 أستاذ

11 970 سلك القیمین بالمعاهد والمدارس اإلعدادیة
974 قّیم

6 460 قّیم أّول
426 قیم مرشد أول
4 قیم عام رئیس أول
53 قیم عام رئیس فوق الرتبة
76 قیم عام أول فوق الرتبة



8 نظـام أمـد

147 قیم عام رئیس
1 255 قیم عام أول
550 قیم عام

2 025 قیم أول فوق الرتبة
7 944 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
394 متصرف مستشار للتربیة
10 متصرف رئیس للتربیة

1 451 متصرف للتربیة
2 164 متصرف مساعد للتربیة
2 582 كاتب تصرف للتربیة
1 142 مستكتب إدارة للتربیة
201 عون استقبال للتربیة

2 802 سلك المرشدین التطبیقیین للتربیة
26 مرشد تطبیقي رئیس للتربیة
173 مرشد تطبیقي أول فوق الرتبة للتربیة

1 469 مرشد تطبیقي أول للتربیة
1 134 مرشد تطبیقي للتربیة

647 114جملة البرنامج الفرعي

647 114المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانويجملة برنامج



9 نظـام أمـد

القیادة والمساندةالبرنـامج :

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

8 008 : الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

8 008 : القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

62 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
18 مهندس رئیس
42 مهندس أول
2 مهندس أشغال

1 683 سلك العملة
123 1عامل صنف 
340 2عامل صنف 
230 3عامل صنف 
266 4عامل صنف 
278 5عامل صنف 
185 6عامل صنف 
98 7عامل صنف 
81 8عامل صنف 
39 9عامل صنف 
43 10عامل صنف 
314 سلك األعوان الوقتیین
58 2عون وقتي صنف أ
33 3عون وقتي صنف أ
92 عون وقتي صنف ب
103 عون وقتي صنف ج
28 عون وقتي صنف د
35 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
17 محلل
11 محلل رئیس
4 محلل مركزي
3 تقني مخبراإلعالمّیة
23 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة



10 نظـام أمـد

12 مكتبي
2 مكتبي مساعد
1 موثق
4 موثق مساعد
4 حافظ مكتبات أو توثیق
19 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
15 مهندس معماري
1 مهندس معماري رئیس
3 مهندس معماري أول

795 سلك أعضاءالتفقد البیداغوجي للتربیة
84 متفقد التعلیم اإلبتدائي
24 متفقد التعلیم الثانوي العام
74 متفقد عام للتربیة القومیة
138 متفّقد أّول للتعلیم الثانوي
161 متفقد عام للتربیة
314 متفقد أول للحیاة المدرسیة
807 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
2 أستاذ معاون صنف أ
1 أستاذ مبّرز

219 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
2 أستاذ تعلیم فوق الرتبة
17 أستاذ التعلیم الثانوي
3 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

131 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
5 أستاذ ممیز درجة استثنائیة

378 أستاذ أول ممیز
49 أستاذ ممیز

1 799 -سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة
2 معّلم تطبیق
10 معلم أول
2 معلم

1 067 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
107 2معلم تطبیق أول أ
210 أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس اإلبتدائیة
240 أستاذ المدارس اإلبتدائیة فوق الرتبة
161 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة



11 نظـام أمـد

1 سلك أعوان المخابر التابعین لوزارة التربیةوالتعلیم العالي
1 تقني مخبر
3 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
3 أستاذ التعلیم العالي
2 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1 كاتب محكمة مساعد
1 كاتب محكمة
1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 كاتب صحفي
2 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
2 ملحق للصحة العمومیة
25 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول
24 أخّصائي نفساني
15 سلك مستشاري المصالح العمومیة
15 مستشار المصالح العمومیة
73 سلك المستشارین في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
59 مستشار أول في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
14 مستشار عام في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي
1 سلك المدرسین المبرزین
1 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة
44 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
10 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
12 متصّرف في الوثائق و األرشیف
22 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
356 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
13 مساعد تقني
18 تقني رئیس
92 تقني أول
233 تقني

1 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة
1 أستاذ

133 سلك القیمین بالمعاهد والمدارس اإلعدادیة
9 قّیم



12 نظـام أمـد

34 قّیم أّول
31 قیم مرشد أول
1 قیم عام رئیس أول
8 قیم عام رئیس فوق الرتبة
1 قیم عام أول فوق الرتبة
18 قیم عام رئیس
19 قیم عام أول
6 قیم عام
6 قیم أول فوق الرتبة

1 778 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
247 متصرف مستشار للتربیة
3 متصرف عام للتربیة
56 متصرف رئیس للتربیة
425 متصرف للتربیة
511 متصرف مساعد للتربیة
396 كاتب تصرف للتربیة
119 مستكتب إدارة للتربیة
21 عون استقبال للتربیة
36 سلك المرشدین التطبیقیین للتربیة
2 مرشد تطبیقي رئیس للتربیة
5 مرشد تطبیقي أول فوق الرتبة للتربیة
19 مرشد تطبیقي أول للتربیة
10 مرشد تطبیقي للتربیة

008 8جملة البرنامج الفرعي

008 8القیادة والمساندةجملة برنامج

459 197الجملة  العامة
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توزیع التـرقیـات

القیادة والمساندةالبرنـامج :
برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :

26 670 : الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

: القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

26 670

394 1سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة

1303.0 كاتب تصرف للتربیةمستكتب إدارة للتربیة

5053.0 متصرف مساعد للتربیةكاتب تصرف للتربیة

5703.0 متصرف للتربیةمتصرف مساعد للتربیة

93.0 متصرف عام للتربیةمتصرف رئیس للتربیة

323.0 متصرف رئیس للتربیةمتصرف مستشار للتربیة

1103.0 متصرف مستشار للتربیةمتصرف للتربیة

383.0 مستكتب إدارة للتربیةعون استقبال للتربیة

8السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

13.0 مهندس عاممهندس رئیس

53.0 مهندس رئیسمهندس أول

23.0 مهندس أولمهندس أشغال

985 1سلك العملة

3593.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

4923.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

103.0 عون إستقبال3عامل صنف 



14 نظـام أمـد

3503.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

2503.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

83.0 مستكتب إدارة5عامل صنف 

1803.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

83.0 مستكتب إدارة6عامل صنف 

1603.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

813.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

103.0 كاتب تصرف8عامل صنف 

393.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

103.0 كاتب تصرف9عامل صنف 

173.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

53.0 تقني7 و6 و5عملة صنف 

63.0 مساعد تقني9 و8عملة صنف 

8سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

23.0 محلل مركزيمحلل

23.0 محلل عاممحلل رئیس

13.0 محلل رئیسمحلل مركزي

23.0 واضع برامجتقني مخبراإلعالمّیة

13.0 محللواضع برامج

9سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

33.0 حافظ مكتبات أو توثیقمكتبي

53.0 مكتبي أو موثقمكتبي مساعد

13.0 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیقحافظ مكتبات أو توثیق

2سلك المهندسین المعماریین لإلدارة

13.0 مهندس معماري أولمهندس معماري

13.0 مهندس معماري رئیسمهندس معماري أول

40سلك أعضاءالتفقد البیداغوجي للتربیة

403.0 متفقد عام للتربیةمتفّقد أّول للتعلیم الثانوي

914 2سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

153.0 مستشار في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعيأستاذ التعلیم الثانوي

2 5993.0 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیةأستاذ أول ممیز
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3003.0 أستاذ ممیز درجة استثنائیةأستاذ ممیز

188 10-سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة

5 65712.0 أستاذ المدارس اإلبتدائیة فوق الرتبةأستاذ المدارس اإلبتدائیة

4 53112.0 أستاذ أول فوق الرتبة ممیز للمدارس اإلبتدائیةأستاذ المدارس اإلبتدائیة فوق الرتبة

6سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

63.0 أخّصائي نفساني أولأخّصائي نفساني

20سلك المستشارین في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي

33.0 مستشار عام في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعيمستشار أول في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي

23.0 مستشار أول في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعيمستشار في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي

153.0 مستشار في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعيأستاذ التعلیم الثانوي

60سلك المدرسین المبرزین

603.0 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیةأستاذ مبّرز أول ممیز

3السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

13.0 فني سامي أول للصحة العمومیةفني سامي للصحة العمومیة

23.0 واضع برامجتقني مخبراإلعالمّیة

15سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

11.0 متصرف عام في الوثائق و األرشیفمتصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

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

53.0 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

83.0 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

103السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

13.0 تقنيمساعد تقني

223.0 تقني رئیستقني أول

803.0 تقني أولتقني

500 6السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة

6 5003.0 أستاذ أول ممیزأستاذ أول فوق الرتبة

500 2سلك األساتذة األولین

2 5003.0 أستاذ أول ممیزأستاذ أول فوق الرتبة

280سلك القیمین بالمعاهد والمدارس اإلعدادیة

1003.0 قیم عامقّیم
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1503.0 قیم مرشدقّیم أّول

303.0 قیم عام رئیسقیم عام

9سلك التفقد البیداغوجي لوزارة التربیة

93.0 متفقد عام للمدارس االبتدائیةمتفقد أول للمدارس االبتدائیة

626سلك المرشدین التطبیقیین للتربیة

1753.0 مرشد تطبیقي أول للتربیةمرشد تطبیق

93.0 مرشد تطبیقي رئیس فوق الرتبة للتربیةمرشد تطبیقي رئیس للتربیة

423.0 مرشد تطبیقي أول فوق الرتبة للتربیةمرشد تطبیقي أول فوق الرتبة للتربیة

1006.0 مرشد تطبیقي رئیس للتربیةمرشد تطبیقي أول للتربیة

3003.0 مرشد تطبیقي أول فوق الرتبة للتربیةمرشد تطبیقي أول للتربیة

670 26جملة البرنامج الفرعي :

670 26القیادة والمساندةجملة برنامج

670 26الجملة  العامة دینــار العدد الجملي :000 000 40تكلفة الترقیـات  :
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2020 توزیع االنتدابات لسنة

المرحلة االبتدائیةالبرنـامج :
دینــار 000 000 70تكلفة االنتدابات : 

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

269 2692 2: إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة 1 الوحدة العملیاتیة  

269 2692 2: قیادة المرحلة االبتدائیة1النشاط 

269 2692 2سلك األعوان الوقتیین

2 269 12.0 2 269 2عون وقتي صنف أ

269 2692 2جملة البرنامج الفرعي

دینــار 70 000 000  تكلفة : 
االنتدابات

269 2692 2جملة البرنامج

المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانويالبرنـامج :
دینــار 000 300 78تكلفة االنتدابات : 

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد
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425 4252 2: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة 1 الوحدة العملیاتیة  

425 4252 2: قیادة المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي1النشاط 

425 4252 2سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

2 425 12.0 2 425 أستاذ التعلیم الثانوي

425 4252 2جملة البرنامج الفرعي

دینــار 78 300 000  تكلفة : 
االنتدابات

425 4252 2جملة البرنامج

694 4الجملة  العامة
العدد الجملي انتدابات جدیدة التكلفةتعویض اإلحاالت على التقاعد

4 694148 300 000



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
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القیادة والمساندة 9  البرنامج :

1 برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي :

1 الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیةالوحدة العملیاتیة :

تكوین المكونین والتجدید البیداغوجي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

8النشاط :

0030 83الفقرة  : 

المركز الدولي لتكوین المكونین والتجدید البیداغوجي  83 المؤسسة : 

23اإلطارات

1متصرف مستشار

1حافظ عام للخزانة أو المكتبة أو الوثائق

2متفقد عام تقني أو فني بیداغوجي 

3متصرف

1متصرف في الوثائق و األرشیف

4تقني أول

1أستاذ أول

1أستاذ التعلیم الثانوي للمرحلة األولى

3أستاذ المدارس اإلبتدائیة

6أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة

24أعوان المساندة أو التسییر 

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشیف

4تقني

12متصرف مساعد
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تكوین المكونین والتجدید البیداغوجي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

8النشاط :

5كاتب تصرف

2قیم

36أعوان التنفیذ 

11عامل صنف 

216عامل صنف 

35عامل صنف 

42عامل صنف 

56عامل صنف 

62عامل صنف 

73عامل صنف 

81عامل صنف 

83جملة النشاط :

تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة التربویة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

9النشاط :

0030 141الفقرة  : 

المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة  141 المؤسسة : 

113اإلطارات

11متصرف عام

4متصرف رئیس

3مهندس عام

4مهندس رئیس

9مهندس أول

3محلل رئیس
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تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة التربویة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

9النشاط :

7متصرف

1متصرف أول

15محلل أول

56محلل

8أعوان المساندة أو التسییر 

2تقني سامي

5كاتب إدارة

1مبرمج

20أعوان التنفیذ 

210عون خدمات صنف 

35عون خدمات صنف 

45عون خدمات صنف 

141جملة النشاط :

224جملة الوحدة العملیاتیة :

224جملة البرنامج الفرعي :

224 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة التربیة26

22

 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

المرحلة االبتدائیة 1البرنـامج :

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

462100 1إعتمادات الدراسات000100 761
200إعتمادات الدراسات000200 761
500 0002 0005 2بناء وتوسیع المدارس اإلبتدائیة ـ إعتمادات غیر موزعة002700 761
212بناء فضاءات متعددة اإلختصاصات إلدماج التالمیذ من ذوي اإلحتیاجات الخاصة004500 761
233بناء مجموعات صحیة إلدماج التالمید من دوي اإلحتیاجات الخاصة004600 761
689500 3112004 1 -البنك الدولي2019فضاء لالقسام التحضیریة برنامج 50بناء 013400 761

2007101تهیئة مدارس إبتدائیة تّم إختبارها  ـ برنامج 004900 762
35تهیئة وصیانة المدارس اإلبتدائیة006300 762
000 00015 97125 19صیانة المدارس اإلبتدائیة ـإعتمادات غیر موزعة032600 762
079 20103تهیئة المدارس اإلبتدائیة برنامج 091300 762
769500 7312009 20192تعهد وصیانة المدارس اإلبتدائیة برنامج 092100 762

935 5دعم التجهیزات التربویة العادیة بالمدارس اإلبتدائیة ـ إعتمادات غیر موزعة002800 768
316100 1إقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائیة003300 768
201315تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة برنامج 023300 768
2013273إقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة برنامج 023500 768
2014868100تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة  برنامج 023700 768
201462إقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة  برنامج  023800 768
476500 20154إقتناء تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة برنامج 024400 768
2015272إقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة برنامج 024500 768
071100 20162إقتناء تجهیزات تعلیمیة للمدارس اإلبتدائیة ـ برنامج 024800 768
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2017100اقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائیة برنامج 025300 768
281100 20172تجهیز المدارس اإلبتدائیة بمعدات إعالمیة برنامج 025400 768
000100 20173إقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة برنامج 025500 768
000100 20185تجهیز المدارس اإلبتدائیة بمعدات إعالمیة برنامج 025900 768
000100 20183اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلبتدائیة برنامج 026000 768
877100 20183اقتناء آالت ناسخة للمدارس اإلبتدائیة برنامج 026100 768
2019726200اقتناء تجهیزات اعالمیة لفائدة المدارس االبتدائیة برنامج 026200 768
500200 20191اقتناء آالت ناسخة للمدارس االبتدائیة برنامج 026500 768
000200 20193اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس االبتدائیة برنامج 026600 768
201996504200 فضاء لألقسام التحضیریة برنامج 50تجهیزات لفائدة 026900 768
681300 2019319691 مدرسة ابتدائیة برنامج 50تحهیزات لفائدة 027100 768

000 64319 56916 42232 269جملة النشاط

000 64319 56916 42232 169جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
69 42232 56916 64319 000

000 64319 56916 42232 169جمـــلة البرنـامج

المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي 2البرنـامج :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

675إعتمادات الدراسات000100 763
000 0001 0004 7بناء وتوسیع المدارس اإلعدادیة إعتماد غیر موزع002700 763
2015982بناء  مدارس إعدادیة برنامج 102000 763
370 20161بناء مدارس إعدادیة برنامج 102100 763
600 20133 مدرسة إعدادیة منها واحدة بمبیت ـ برنامج 16بناء 103100 763
593 20107بناء/تهیئة/ ورشات للمسلك اإلعدادي التقني برنامج 104800 763

000 1155 0002 10320 34صیانة المدارس اإلعدادیة ـ إعتمادات غیر موزعة002700 764
2010146الصیانة الدوریة للمدارس اإلعدادیة برنامج 012900 764
2011335تهیئة  و صیانة المدارس االعدادیة برنامج 013000 764
2012322تهذیب وصیانة المدارس اإلعدادیة ـ برنامج 013100 764

360 1إعتمادات الدراسات000100 765
000 0001 0003 10بناء و توسیع المعاهد الثانویة - إعتمادات غیر موزعة002700 765
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100بناء مقر مدرسة تونس الدولیة031800 765
048 8376 20134 معهد ثانوي  منها واحد بمبیت - برنامج 13بناء 100000 765
200 20131بناء معهدین نموذجیین بمبیت - برنامج 100100 765
054 20121 معاهد نموذجیة بمبیت ـ برنامج 3بناء 100600 765
968 20151 معاهد ثانویة برنامج 6بناء 102000 765
576 20161 معاهد ثانویة برنامج 4بناء 102100 765
700 20144 معاهد نموذجیة برنامج 5بناء 102500 765

000 8005 0001 00010 23صیانة المعاهد الثانویة ـ إعتمادات غیر موزعة002700 766

000 2505 0002 3007 17توسیع وتهیئة وصیانة المبیتات والمطاعم ـ إعتمادات غیر موزعة032900 767

000500 7766 4إقتناء تجهیزات  تربویة عادیة ـ إعتمادات غیر موزعة002700 768
282 18دعم التجهیزات التربویة ـ إعتمادات غیر موزعة002900 768
667تجهیزات تعلیمیة للمدارس اإلعدادیة و المعاهد الثانویة003500 768
000 6831 5إقتناء تجهیزات لفائدة المؤسسات التربویة ـ آالت ناسخة ـ حواسیب آالت طباعة ...ـ006100 768
68إقتناء كتب016900 768
2010421تجهیز المبیتات برنامج 021000 768
756 1 مؤسسة تربویة ـ قرض إیطالي120تجهیز المطابخ وقاعات األكل بـ021400 768
292 20121دعم التجهیزات العادیة بالمؤسسات التربویة  ـ برنامج 022700 768
2012482تجهیز المبیتات والمطاعم ـ برنامج   022800 768
867 20152إقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة برنامج 024200 768
610 20155إقتناء تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة برنامج 024300 768
579 20165إقتناء تجهییزات تعلیمیة للمدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج  024700 768
000 20168تجهیز المدارس اإلعدادیة والمعاهد الثانویة بمعدات إعالمیة ـ برنامج  025200 768
000 20175إقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 025600 768
000 20178إقتناء تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 025700 768
000 20188اقتناء تجهیزات إعالمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 025800 768
241 20193اقتناء تجهیزات اعالمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاهد برنامج 026300 768
100 4002 (البنك األوروب2019اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاهد برنامج 026400 768
500 20196اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاهد برنامج 026700 768
100(DataCentre) معدات إعالمیة لحساب مركز البیانات026800 768
(البنك األوروبي لإلستثمار2019تجهیز المبیتات برنامج 027000 )4002 100 768

500 41317 00016 34551 2210جملة النشاط

500 41317 00016 34551 1210جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
210 34551 00016 41317 500

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بتونسالبرنامج الفرعي : 2

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتونس 2الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

130 1 ـ2013 برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادیة قمرت حروش تونس 052311 763
2014 - برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادیة بعین زغوان تونس 054211 -1 1244001 719100 763
368100 20141- برنامج 1بناء نواة لمدرسة إعدادیة قرطاج درمش  تونس 054311 763
907100 5933001 11بناء المدرسة اإلعدادیة بمنطقة البحر األزرق المرسى تونس 107811 763

185 7392 20131 تونس  برنامج 2بناء المعهد الثانوي بالعوینة 033311 765
185 8152 11بناء المعهد الثانوي بمنطقة البحر األزرق المرسى تونس 105911 765

429تهیئة الفضاءات الثقافیة  بمعهد بورقیبة النموذجي012011 766

996200 1988007 29جملة النشاط

996200 1988007 29جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
9 1988007 996200

2المرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة  تونس البرنامج الفرعي : 3

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتونس  3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

635100839100 20181 برنامج 2بناء المدرسة اإلعدادیة سیدي حسین تونس 107743 763

185 6352 20131بناء المعهد الثانوي بالزهروني تونس برنامج 034911 765

024100 2701003 23جملة النشاط

024100 2701003 33جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
3 2701003 024100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببن عروسالبرنامج الفرعي : 4

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببن عروس 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

907100 5682001 20151بناء المدرسة اإلعدادیة طریق الشاطئ رادس بن عروس - برنامج 055513 763
907100 5682001 20151بناء المدرسة اإلعدادیة المحمدیة بن عروس برنامج 055613 763
661100839200 20181بناء المدرسة اإلعدادیة فوشانة بن عروس برنامج 107613 763
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201218بناء المعهد الثانوي بالمروج السادس ـ بن عروس ـ  برنامج 032613 765
2012250بناء المعهد النموذجي بمبیت ببن عروس ـ برنامج 032713 765
2013270بناء المعهد الثانوي بحي الهادي تنیش بالمحمدیة بن عروس برنامج 033513 765

653400 3355004 25جملة النشاط

653400 3355004 45جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
5 3355004 653400

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بمنوبةالبرنامج الفرعي : 5

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمنوبة 5الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2014100100بناء المدرسة اإلعدادیة علیسة طبربة منوبة - برنامج 054414 763

854 6762 20121بناء المعهد النموذجي بمبیت بمنوبة ـ برنامج 032514 765
086 9144 20131بناء المعهد الثانوي بالمرناقیة منوبة  برنامج 033414 765

940100 5901006 23جملة النشاط

940100 5901006 53جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
3 5901006 940100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بأریانةالبرنامج الفرعي : 6

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بأریانة 6الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

225100 20071المدرسة اإلعدادیة بالمنیهلة أریانة - البنك اإلفریقي للتنمیة 045512 763
907100 5431001 20131بناء المدرسة اإلعدادیة سكرة أریانة ـ برنامج 052412 763

007 9931 20181 حي النصر أریانة  برنامج 2بناء المعهد الثانوي حدائق المنزه 105712 765

914100 7612002 24جملة النشاط

914100 7612002 64جمـــلة الوحدة العملیاتیة

6جمـــلة البرنـامج الفرعي
4 7612002 914100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببنزرتالبرنامج الفرعي : 7
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إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببنزرت 7الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2012100بناء المدرسة اإلعدادیة بالكاهنة منزل بورقیبة بنزرت ـ تكمیلي 052123 763
670 7732 20131بناء المدرسة اإلعدادیة بسجنان المدینة بنزرت برنامج 052523 763

035 6152 20131بناء المعهد الثانوي بالماتلین بنزرت برنامج 033723 765
135 8152 20161بناء المعهد الثانوي الجالء بنزرت الجنوبیة برنامج 036523 765

840 2031006 25جملة النشاط

840 2031006 75جمـــلة الوحدة العملیاتیة

7جمـــلة البرنـامج الفرعي
5 2031006 840

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بباجةالبرنامج الفرعي : 8

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بباجة 8الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

078 0093 20132بناء المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمبیت بباجة برنامج 052631 763

133 6073 20141بناء المعهد النموذجي بمبیت باجة -برنامج 035131 765
135 8152 20151بناء المعهد الثانوي سیدي إسماعیل باجة الجنوبیة - برنامج 036331 765

346 4318 25جملة النشاط

346 4318 85جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
5 4318 346

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بجندوبةالبرنامج الفرعي : 9

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بجندوبة 9الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

991100 20124بناء المدرسة اإلعدادیة بحمام بورقیبة ـ عین دراهم ـ جندوبة  برنامج 050932 763
907100 5931001 20151بناء المدرسة اإلعدادیة جاء بالّله طبرقة جندوبة - برنامج 055432 763

2007616المعهد الثانوي بعین دراهم بمبیت - البنك اإلفریقي للتنمیة - برنامج 029132 765
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035 5952 20131بناء المعهد الثانوي ببلطة بوعوان جندوبة ـ برنامج 033932 765
135 8152 20151بناء المعهد الثانوي طبرقة جندوبة - برنامج 036232 765

077100 6102006 210جملة النشاط

077100 6102006 910جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
10 6102006 077100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بنابلالبرنامج الفرعي : A

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بنابل Aالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

757 3931 20131بناء المدرسة اإلعدادیة بحمام الغزاز برنامج 054021 763

757 3931 21جملة النشاط

A1 3931 757جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 3931 757

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوانالبرنامج الفرعي : B

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بزغوان Bالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

306100 6611002 20141بناء المدرسة اإلعدادیة بسمنجة بمبیت زغوان -برنامج 054522 763

117 4473 20142بناء المعهد النموذجي بمبیت زغوان -برنامج 035022 765

2018825بناء مبیت بالمدرسة اإلعدادیة بوسلیم زغوان برنامج 013522 767

423100 9331005 24جملة النشاط

B4 9331005 423100جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
4 9331005 423100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانةالبرنامج الفرعي : C

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسلیانة Cالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2012771100بناء المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمبیت بسلیانة ـ برنامج 051034 763
2012100بناء المدرسة اإلعدادیة بالمنصورة كسرى ـ سلیانة برنامج 051134 763
459 3952 20131بناء المدرسة اإلعدادیة بوعرادة بمبیت بسلیانة برنامج 052734 763

2013520بناء المعهد الثانوي النموذجي بمبیت بسلیانة ـ برنامج 034034 765

459 6862002 22جملة النشاط

C2 6862002 459جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 6862002 459

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكافالبرنامج الفرعي : D

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالكاف Dالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

775 1552 20122بناء المعهد النموذجي بمبیت بالكاف ـ برنامج 032833 765

2014300بناء مبیت بمعهد الطـویرف الكاف -برنامج 013033 767
2018825100بناء مبیت بالمعهد الثانوي ابن الجزار الكاف برنامج 013433 767

775 9804002 22جملة النشاط

D2 9804002 775جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 9804002 775

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرینالبرنامج الفرعي : E

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقصرین Eالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

909100 20121بناء المدرسة اإلعدادیة بسیدي سهیل ـ تالة ـ القصرین ـ برنامج 051242 763
267 20131بناء المدرسة اإلعدادیة بمنطقة الكامور حاسي الفرید القصرین برنامج 052842 763
457 20131بناء المدرسة اإلعدادیة حي السرور بسبیطلة القصرین  برنامج 052942 763
997 20131بناء المدرسة اإلعدادیة بحیدرة القصرین برنامج 053042 763

587 20133بناء المعهد الثانوي بالقصرین الشمالیة  برنامج 034142 765
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590 20133بناء المعهد الثانوي بحمودة بمبیت القصرین برنامج 034242 765
652 20132بناء المعهد الثانوي بالدغرة القصرین الجنوبیة ـ برنامج 034342 765

459100 216جملة النشاط

E16 459100جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
16 459100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروانالبرنامج الفرعي : F

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقیروان Fالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2012629بناء المدرسة اإلعدادیة بقصر لمسة الوسالتیة القیروان ـ  تكمیلي 052041 763
260 20132بناء المدرسة اإلعدادیة بالقیروان الجنوبیة برنامج 053941 763
2010120المدرسة اإلعدادیة العال القیروان برنامج054641 763
907100 5931001 20151بناء المدرسة اإلعدادیة الجواودة الشبیكة القیروان - برنامج 054941 763
907100 5831001 20151بناء المدرسة اإلعدادیة العلم السبیخة القیروان - برنامج 055041 763
757100 4431001 20161بناء المدرسة اإلعدادیة ریاض سحنون القیروان برنامج 056441 763

338 20131بناء المعهد الثانوي بعین جلولة ـ القیروان ـ برنامج 034841 765
640 20142بناء المعهد الثانوي بئر الوصفان القیروان -برنامج 035641 765
185 7952 20151بناء المعهد الثانوي دار الجمعیة السبیخة القیروان - برنامج 036141 765

756300 4013007 213جملة النشاط

F13 4013007 756300جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
13 4013007 756300

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسةالبرنامج الفرعي : G

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسوسة Gالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

485100 20121بناء المدرسة اإلعدادیة بالریحان سوسة الریاض ـ برنامج 051951 763
757100 4131001 20161 سوسة برنامج 3بناء المدرسة اإلعدادیة سهلول 056751 763
500100 20172بناء المدرسة اإلعدادیة بزاویة سوسة برنامج 056951 763
661839100 20181بناء المدرسة اإلعدادیة أكودة  شط مریم سوسة برنامج 107451 763

650 20112بناء المعهد الثانوي بحمام سوسة ب 032051 765
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705 20135981بناء المعهد الثانوي بكندار سوسة  برنامج 034751 765
635525 20151بناء المعهد الثانوي القلعة الصغرى سوسة - برنامج 035851 765

2016825300بناء مبیت بمعهد نموذجي خزامة الغربیة سوسة برنامج 013351 767

826200 7676004 212جملة النشاط

G12 7676004 826200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
12 7676004 826200

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیرالبرنامج الفرعي : H

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمنستیر Hالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

757100 4131001 20151بناء المدرسة اإلعدادیة العمران المنستیر - برنامج 054852 763
907100 5891001 20161 المنستیر برنامج 2بناء المدرسة اإلعدادیة البقالطة 056552 763
907100 5631001 20161بناء المدرسة اإلعدادیة منزل الحیاة - زرمدین المنستیر 056652 763

035 6352 20151بناء المعهد الثانوي العمران المنستیر - برنامج 035952 765
407 20152 المنستیر - برنامج 3بناء المعهد الثانوي المكنین 036052 765
185 6382 20161بناء المعهد الثانوي طوزة المنستیر برنامج 036752 765

791300 2453009 210جملة النشاط

H10 2453009 791300جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
10 2453009 791300

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیةالبرنامج الفرعي : I

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمهدیة Iالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

15بناء المدرسة اإلعدادیة بالمهدیة050453 763
2013185بناء المدرسة اإلعدادیة بالغضابنة قصورالساف المهدیة برنامج 053853 763

671 3383 20141بناء المعهد النموذجي بمبیت المهدیة -برنامج 035553 765

671 5383 21جملة النشاط

I1 5383 671جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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Iجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 5383 671

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : J

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  Jالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2012750100 ـ برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمبیت بصفاقس 051661 763
678 20139921بناء المدرسة األعدادیة بقرقور عقارب صفاقس ـ برنامج 053661 763
218100 20151 - برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادیة سیدي محمد نویقص الصخیرة صفاقس 055261 763
661839 20181 برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادیة طینة صفاقس 107561 763

2009175 نواة  1بناء القسط الثاني من المعهد الثانوي بطینة صفاقس  035761 765

517 7962002 24جملة النشاط

J4 7962002 517جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Jجمـــلة البرنـامج الفرعي
4 7962002 517

2المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : K

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  Kالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

042 8962 20131بناء المدرسة اإلعدادیة بالعوابد صفاقس الجنوبیة برنامج 053761 763
456 0141002 20152 - برنامج 2بناء المدرسة اإلعدادیة النموذجیة صفاقس 055161 763
757 4431001 20161 برنامج 2بناء المدرسة اإلعدادیة الكفیف صفاقس 056361 763

177 4822 20131بناء المعهد الثانوي بالسلطنیة ساقیة الدایر صفاقس برنامج 034661 765

432 8352008 26جملة النشاط

K6 8352008 432جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
6 8352008 432

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : L

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسیدي بوزید Lالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2012100بناء المدرسة اإلعدادیة بالرقاب ـ سیدي بوزید ـ برناج 051343 763
2016100بناء المدرسة اإلعدادیة الرضاع - الرقاب سیدي بوزید برنامج 055943 763
2016100 سیدي بوزید برنامج 102بناء المدرسة اإلعدادیة الحنیة 056043 763

754 20121بناء المعهد الثانوي بالهیشریة ـ  سیدي بوزید ـ برنامج 032943 765

854200 21جملة النشاط

L1 854200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 854200

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصةالبرنامج الفرعي : M

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقفصة Mالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2009337100بناء نواة لمدرسة إعدادیة بالقطار بقفصة - برنامج 048371 763
2012995100بناء المدرسة اإلعدادیة بسیدي أبو بكر ـ أم العرایس ـ قفصة ـ برنامج 051471 763

332200 21جملة النشاط

M1 332200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 332200

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزرالبرنامج الفرعي : N

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتوزر Nالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

025200 20131بناء المدرسة اإلعدادیة بتوزر برنامج 053372 763
148 20136001بناء المدرسة اإلعدادیة بنفطة توزرـ  برنامج 053472 763

238 20142بناء المعهد النموذجي بمبیت توزر -برنامج 035272 765

148 8632001 23جملة النشاط

N3 8632001 148جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 8632001 148

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبليالبرنامج الفرعي : O

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقبلي Oالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

305 20143بناء المعهد النموذجي بمبیت قبلي -برنامج 035373 765

305 23جملة النشاط

O3 305جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 305

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابسالبرنامج الفرعي : P

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقابس Pالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

112100 6391002 20161بناء المدرسة اإلعدادیة الزراوة الجدیدة - مطماطة الجدیدة قابس برنامج 056281 763

2012815بناء معهد للكفیف بمبیت بقابس ـ تكمیلي 033281 765
000 20182بناء المعهد الثانوي وذرف المطویة قابس برنامج 105681 765

112100 4541002 24جملة النشاط

P4 4541002 112100جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
4 4541002 112100

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنینالبرنامج الفرعي : Q

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمدنین Qالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

907100 5431001 20131بناء المدرسة اإلعدادیة بمدنین الشمالیة ـ برنامج 053582 763
2015566100بناء نواة لمدرسة إعدادیة وادي السدر مدنین - برنامج 055382 763
844100 0221002 20162بناء المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بحومة السوق جربة مدنین برنامج 056182 763
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2012759بناء المعهد الثانوي بحسي عمر ـ مدنین ـ برنامج 033082 765
185 7452 20131بناء المعهد الثانوي بجرجیس ـ  برنامج 034582 765
651978 20172بناء المعهد الثانوي سیدویكش مدنین برنامج 036982 765

914200 2863007 29جملة النشاط

Q9 2863007 914200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
9 2863007 914200

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوینالبرنامج الفرعي : R

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتطاوین Rالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

475 5902 20132بناء المعهد النموذجي بمبیت بتطاوین ـ  برنامج 034483 765

475 5902 22جملة النشاط

R2 5902 475جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Rجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 5902 475

700 25919 400126 46056 2362جمـــلة البرنـامج

القیادة والمساندة 9البرنـامج :

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للبناءات والتجهیز 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

486800 5إقتناء أراضــي وعمارات000100 601
036200 3إقتناء أراضي من الوكالة العقاریة للسكن000200 601

589200 1إعتمادات الدراسات000100 603
881.توسیع وترمیم المراكز الجهویة للتربیة والتكوین المستمر000300 603
500 0902 14توسیع وترمیم المندوبیات الجهویة للتربیة000400 603
170300 1بناء وتهیئة المصالح المركزیــة000700 603
885200 1تهیئة وترمیم تفقدیات التعلیم اإلبتدائي002300 603
863تهیئة فضاءات لبعث معاهد مهن التربیة003200 603
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574تصفیة مشاریع قدیمة004200 603
004600"L " 280100تجدید الشبكة الكهربائیة  بمقر الوزارة الجناح 603
175100تركیز تجهیزات المراقبة بمخازن وزارة التربیة بمقرین004700 603
650200تركیز منظومة الحمایة من الحرائق ببنایة البرج بمقر الوزارة004800 603
930تهیئة مركز الصیانة بحمام األنف 005013 603
382100 1(تركیز منظومة السالمة والحمیایة من الحرائق ببنایة البرج (قسط أّول005200 603
200تأهیل منظومة التكییف ببنایة البرج005300 603
800100تهیئة مقر دیوان الخدمات المدرسیة005400 603

050300 1تجهیز المراكز الجهویة للتربیة والتكوین المستمر000600 604
783100تجهیز  اإلدارة المركزیة002100 604
729400 1تجهیز المندوبیات  الجهویة للتربیة002200 604
644150تجهیز تفقدیات التعلیم002900 604
12750تجهیز مستودع مقرین003800 604
77403 (البنك ال2019اقتناء تجهیزات في إطار برنامج بناء وصیانة المدارس االبتدائیة لسنة 004400 604

26550 1تجهیزات إعالمیة لإلدارة المركزیة و الجهویة001300 605
202إستغالل رخص نظم و برمجیات مایكروسوفت003000 605
13750 2تركیز نظام معلوماتي جدید ودعم وتطویر المنظومات والشبكات اإلعالمیة باإلدارة المرك003400 605
300تجهیز المركز الوطني للغات003500 605
343 1إستغالل رخص ونظم برمجیات مایكروسوفت003600 605
201910025ربط مركز البیانات بمقر الوزارة بالمندوبیات الجهویة للتربیة برنامج 003700 605
DataCentre cfvkhl^20150 صیانة وتجدید رخص المنظومات المرّكزة بمركز البیانات003800 605

833100بناء المركز الوطني لتكنولوجیا التربیة000100 606

50التكوین في المجاالت ذات العالقة بتكنولوجیات المعلومات واالتصال002100 608

346100بناء معهد مهن التربیة بصفاقس000100 771
063100 2بناء المركز الوطني للغات000200 771
840250 5توسیع وترمیم المراكز الجهویة للتربیة والتكوین المستمر000500 771
963400تهیئة وربط  الفضاءات اإلعالمیة بالمؤسسات التربویة باأللیاف البصریة000600 771
804تهیئة معهد مهن التربیة بسوسة 000700 771

875403 6976 254جملة النشاط

875403 6976 254جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التكوین المستمر 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2017200دراسات في إطار إحداث المسلك التقني التكنولوجي برنامج 001100 600
500دراسات في نطاق برنامج المدرسة الرقمیة 001200 600
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4213349299( (البنك الدولي2019إعداد وحدات تكوینیة برنامج 001400 600
467( (البنك الدولي2019توحید ورقمنة وحدات التكوین للسنة التحضیریة برنامج 001500 600
175134104 (ال2019إعداد وحدات تكوینیة مصاحبة للتكوین واالستعمال للسنة التحضیریة برنامج 001600 600
826515( (البنك الدولي2019إعداد وحدات لتكوین مدیري المدارس االبتدائیة برنامج 001700 600
5416447397( (البنك الدولي2019إعداد وحدات لتقییم مدرسي االبتدائي برنامج 001800 600
3310268218( (البنك الدولي2019إجراء اختبارات لتحدید المواقع برنامج 001900 600
268210160( (البنك الدولي2019إعداد وحدات التكوین المستمر لمدرسي االبتدائي برنامج 002000 600
17134  (البنك2019تصور وٕاعداد وحدات تكوینیة للمتفقدین والمرشدین البیداغوجیین االبتدائي 002100 600
725918( (البنك الدولي2019نظام تصرف عملي للمدرسین برنامج 002200 600
75918( (البنك الدولي2019تعریف نظام التقییم برنامج 002300 600
5416447397 (البنك ا2019 مدرسة ابتدائیة 50في  EGRA انتداب مساعدة تقنیة لمطابقة وادارج آلة002400 600
2019انتداب مساعدة تقنیة العداد بنك معطیات للتقییمات الوطنیة للتعلم في االبتدائي 002500  (5416447397 600
1139027( (البنك الدولي2019تطویر استراتجیة اتصال للمشروع برنامج 002600 600
624513( (البنك الدولي2019وكالة تثبت في المؤشرات برنامج 002700 600
131108 (البنك ا2019برنامج  (PREFAT) انتداب مساعدة فنیة لدعم مشروع التعلیم االبتدائي002800 600

854100 4تكوین اإلطارات000300 608
500 2التكوین في نطاق برنامج المدرسة الرقمیة 001900 608
4814253203( (البنك الدولي2019تكوین متفقدي السنة التحضیریة برنامج 002200 608
278142122( (البنك الدولي2019تكوین مكوني السنة التحضیریة برنامج 002300 608
8024421391( (البنك الدولي2019تكوین منشطي السنة التحضیریة برنامج 002400 608
3611186156( (البنك الدولي2019تكوین المكونین لتكوین مدیري المدارس االبتدائیة برنامج 002500 608
14444757717( (البنك الدولي2019تكوین مدیري المدارس االبتدائیة برنامج 002600 608
4814253213( (البنك الدولي2019تكوین المكونین باللغة العربیة برنامج 002700 608
4814253213( (البنك الدولي2019تكوین المكونین في الریاضیات برنامج 002800 608
4814253213( (البنك الدولي2019تكوین المكونین في بیداغوجیا التدریس برنامج 002900 608
2019تكوین المكونین لتكوین المتفقدین البیداغوجیین لالبتدائي والمرشدین البیداغوجیین 003000  41177 608
000 1393 6برمامج مكافحة اإلرهاب010000 608

473 4204 3415 0123 415جملة النشاط

473 4204 3415 0123 415جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
69 70910 2165 8234 473

473 8234 2165 70910 969جمـــلة البرنـامج

173 72543 185148 59199 501جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

المرحلة االبتدائیة 1البرنـامج :

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200100إعتمادات الدراسات000100 761
2020910400 قاعة عادیة جاهزة الصنع برنامج 26اقتناء 00100ج 761
2020780390 مجموعة صحیة جاهزة الصنع برنامج 26اقتناء 00200ج 761
269 5382 4628814 1( (البنك الدولي2020 فضاء لألقسام التحضیریة برنامج 50بناء 00600ج 761
464732 4681 9361 2( (البنك اإلفریقي للتنمیة2020 مطاعم مركزیة برنامج 2إحداث 00700ج 761
547 0951 4507263 1 (الصندوق العربي لالنماء االق2020 قاعة عادیة بالمدارس اإلبتدائیة برنامج 101بناء 00800ج 761
676 3513 7257 4491 3 (الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و2020فضاء لألقسام التحضیریة برنامج 90بناء 00900ج 761
235 4711 1595802 1 (الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و2020 مجموعة صحیة برنامج 121بناء وتهیئة 01000ج 761
297149703352( (الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي2020بناء أسیجة برنامج 01100ج 761
042 0842 9169584 1 (الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتما2020 مدارس ابتدائیة برنامج 10بناء 01200ج 761
286 5721 8284142( (تمویل مشترك مع البنك األوروبي لالستثمار2020 مدارس ابتدائیة برنامج 5بناء 01300ج 761
603014070 (الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماع2020 مكاتب مدیرین برنامج 10بناء 01400ج 761

000 2083 51037 6929 15برنامج تعهد وصیانة المدارس األبتدائیة00200ج 762
500 6134 7صیانة المدارس األبتدائیة - اعتمادات غیر موزعة00300ج 762
727 4544 5239 0461 3( (البنك الدولي2020 مدرسة ابتدائیة برنامج 50تعهد وصیانة 00700ج 762

000 6001 1دعم التجهیزات التربویة العادیة بالمدارس اإلبتدائیة ـ إعتمادات غیر موزعة002800 768
500600 20201اقتناء آالت ناسخة لفائدة المدارس االبتدائیة برنامج 01100ج 768
000600 20203اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس االبتدائیة برنامج 01200ج 768
2020500250اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المؤسسات الخاصة بضعاف البصر برنامج 01300ج 768
000750 20205تجهیز المدارس االبتدائیة بمعدات إعالمیة برنامج 01400ج 768
744372756378 (الصندوق العربي لإلنماء ال2020تجهیز المدارس االبتدائیة بمعدات إعالمیة برنامج 01500ج 768
19698404202( (البنك الدولي2020 فضاء للألقسام التحضیریة برنامج 50تجهیزات لفائدة 01700ج 768
16080840420( (البنك اإلفریقي للتنمیة2020 مطاعم مركزیة برنامج 2تجهیز 01800ج 768

936 08021 10475 49827 254جملة النشاط

936 08021 10475 49827 154جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
54 49827 10475 08021 936
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1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة االجهویة  للتربیة بتونس البرنامج الفرعي : 2

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتونس  2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1140702513إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بتونس 003011 768

2140702513جملة النشاط

2140702513جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
140702513

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بتونس البرنامج الفرعي : 3

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتونس 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2158794522إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بتونس  003111 768

2158794522جملة النشاط

3158794522جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
158794522

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروسالبرنامج الفرعي : 4

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة ببن عروس 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1226194إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة ببن عروس003313 768

21226194جملة النشاط

41226194جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
1226194

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبةالبرنامج الفرعي : 5
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إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بمنوبة 5الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1718514071إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بمنوبة003414 768

21718514071جملة النشاط

51718514071جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
1718514071

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بأریانةالبرنامج الفرعي : 6

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بأریانة 6الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

13367189إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بأریانة003212 768

213367189جملة النشاط

613367189جمـــلة الوحدة العملیاتیة

6جمـــلة البرنـامج الفرعي
13367189

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرتالبرنامج الفرعي : 7

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة ببنزرت 7الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

164835025إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة ببنزرت003723 768

2164835025جملة النشاط

7164835025جمـــلة الوحدة العملیاتیة

7جمـــلة البرنـامج الفرعي
164835025

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بباجةالبرنامج الفرعي : 8

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بباجة 8الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1226184إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بباجة003831 768

21226184جملة النشاط

81226184جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
1226184

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبةالبرنامج الفرعي : 9

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بجندوبة 9الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

161814423إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بجندوبة003932 768

2161814423جملة النشاط

9161814423جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
161814423

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنابلالبرنامج الفرعي : A

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بنابل Aالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12562116إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بنابل005321 768

212562116جملة النشاط

A12562116جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
12562116

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوانالبرنامج الفرعي : b

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بزغوان Bالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

142722914إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بزغوان003622 768

2142722914جملة النشاط

B142722914جمـــلة الوحدة العملیاتیة

bجمـــلة البرنـامج الفرعي
142722914

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانةالبرنامج الفرعي : c

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسلیانة Cالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1216163إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بسلیانة004134 768

21216163جملة النشاط

C1216163جمـــلة الوحدة العملیاتیة

cجمـــلة البرنـامج الفرعي
1216163

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكافالبرنامج الفرعي : d

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالكاف Dالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

13367189إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بالكاف004033 768

213367189جملة النشاط

D13367189جمـــلة الوحدة العملیاتیة

dجمـــلة البرنـامج الفرعي
13367189

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرینالبرنامج الفرعي : e

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالقصرین Eالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

168835328إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بالقصرین004342 768

2168835328جملة النشاط

E168835328جمـــلة الوحدة العملیاتیة

eجمـــلة البرنـامج الفرعي
168835328

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروانالبرنامج الفرعي : F

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالقیروان Fالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

179896332إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بالقیروان004241 768

2179896332جملة النشاط

F179896332جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
179896332

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسةالبرنامج الفرعي : G

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسوسة Gالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

160797338إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بسوسة004551 768

2160797338جملة النشاط

G160797338جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
160797338

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیرالبرنامج الفرعي : H

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالمنستیر Hالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

147733216إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بالمنستیر004652 768

2147733216جملة النشاط

H147733216جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
147733216

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیةالبرنامج الفرعي : I

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالمهدیة Iالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

143712915إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بالمهدیة004753 768

2143712915جملة النشاط

I143712915جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Iجمـــلة البرنـامج الفرعي
143712915

1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : J

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بصفاقس  Jالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1179906633إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بصفاقس 004861 768

2179906633جملة النشاط

J179906633جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Jجمـــلة البرنـامج الفرعي
179906633

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : K

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بصفاقس  Kالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2151756432إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بصفاقس004961 768

2151756432جملة النشاط

K151756432جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
151756432

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : L

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسیدي بوزید Lالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2011018742إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بسیدي بوزید004443 768

22011018742جملة النشاط

L2011018742جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
2011018742

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصةالبرنامج الفرعي : M

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقفصة Mالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

173875828إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بقفصة005071 768

2173875828جملة النشاط

M173875828جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
173875828

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزرالبرنامج الفرعي : N

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتوزر Nالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

12965147إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بتوزر005172 768

212965147جملة النشاط

N12965147جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
12965147

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبليالبرنامج الفرعي : O

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقبلي Oالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

13165157إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بقبلي005273 768

213165157جملة النشاط

O13165157جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
13165157

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابسالبرنامج الفرعي : P

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقابس Pالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

139702311إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بقابس003581 768

2139702311جملة النشاط

P139702311جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
139702311

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنینالبرنامج الفرعي : Q

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بمدنین Qالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

157784120إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بمدنین005482 768

2157784120جملة النشاط

Q157784120جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
157784120

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوینالبرنامج الفرعي : R

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتطاوین Rالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1195931إقتناء تجهیزات تربویة عادیة للمدارس اإلبتدائیة بتطاوین005583 768

21195931جملة النشاط

R1195931جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Rجمـــلة البرنـامج الفرعي
1195931

449 10422 03876 36629 158جمـــلة البرنـامج

المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي 2البرنـامج :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100إعتمادات الدراسات000100 763
835415415205 (تمویل مشتر2020 مخابر تقنیة وتكنولوجیة وعلمیة للمدارس االعدادیة برنامج 5بناء 01500ج 763

690700 00016 9709 12برنامج تعهد وصیانة المدارس اإلعدادیة00100ج 764
500 4003 4صیانة المدارس اإلعدادیة - اعتمادات غیر موزعة00200ج 764

100100إعتمادات الدراسات000100 765
900450450225 (تمویل مشترك م2020 مخابر تقنیة وتكنولوجیة وعلمیة للمعاهد الثانویة برنامج 5بناء 01600ج 765
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450 1951 00015 8058 11برنامج تعهد وصیانة المعاهد الثانویة00100ج 766
500 0003 4صیانة المعاهد الثانویة - اعنمادات غیر موزعة00200ج 766

130314 2004 2102 3برنامج تهیئة وصیانة المبیتات والمطاعم00100ج 767
500 1752 3صیانة المبیتات والمطاعم - اعتمادات غیر موزعة00200ج 767

000 0001 3دعم التجهیزات التربویة ـ إعتمادات غیر موزعة002900 768
500300 1إقتناء تجهیزات لفائدة المؤسسات التربویة ـ آالت ناسخة ـ حواسیب آالت طباعة ...ـ006100 768

500 0002 20205اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 02500ج 768
2020500250اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المؤسسات الخاصة بضعاف البصر برنامج 02600ج 768
000 5002 20203اقتناء تجهیزات اعالمیة لفائدة المدارس اإلعدادیة والمعاهد برنامج 02700ج 768
017300 9833002 (البنك األوروب2020اقتناء تجهیزات اعالمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاهد برنامج 02800ج 768
362600 6382003 (البنك األوروب2020اقتناء تجهیزات تعلیمیة لفائدة المدارس االعدادیة والمعاهد برنامج 02900ج 768
711200 3251001( (البنك األوروبي لإلستثمار2020اقتناء تجهیزات مطابخ برنامج 03000ج 768

994 9703 41543 94136 256جملة النشاط

994 9703 41543 94136 156جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
56 94136 41543 9703 994

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بتونسالبرنامج الفرعي : 2

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتونس 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300150( (البنك األوروبي لإلستثمار2020بناء معهد تونس الدولي برنامج 02300ج 765
627 3735 4  (تمویل مشترك مع البنك األوروبي لالستث2020بناء معهد فنون وحرف بتونس برنامج 03111ج 765

128613143إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بتونس 000111 768

6313 9592815 24جملة النشاط

6313 9592815 24جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
4 9592815 6313

2المرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة  تونس البرنامج الفرعي : 3

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتونس  3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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211546إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بتونس 000211 768

211546جملة النشاط

311546جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
11546

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببن عروسالبرنامج الفرعي : 4

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببن عروس 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11546إقتناء تجهیزات تربویة عادیة ببن عروس000413 768

211546جملة النشاط

411546جمـــلة الوحدة العملیاتیة

4جمـــلة البرنـامج الفرعي
11546

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بمنوبةالبرنامج الفرعي : 5

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمنوبة 5الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

225175 (البنك األوروبي لإلستث2020بناء المدرسة اإلعدادیة برج التومي بالبطان منوبة برنامج 01700ج 763
315225( (البنك األوروبي لإلستثمار2020بناء المدرسة اإلعدادیة المرناقیة منوبة برنامج 01800ج 763

11546إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بمنوبة000514 768

2655446جملة النشاط

5655446جمـــلة الوحدة العملیاتیة

5جمـــلة البرنـامج الفرعي
655446

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بأریانةالبرنامج الفرعي : 6

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بأریانة 6الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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11546إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بأریانة000312 768

211546جملة النشاط

611546جمـــلة الوحدة العملیاتیة

6جمـــلة البرنـامج الفرعي
11546

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببنزرتالبرنامج الفرعي : 7

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببنزرت 7الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11546إقتناء تجهیزات تربویة عادیة ببنزرت000823 768

211546جملة النشاط

711546جمـــلة الوحدة العملیاتیة

7جمـــلة البرنـامج الفرعي
11546

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بباجةالبرنامج الفرعي : 8

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بباجة 8الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000250 20204بناء المعهد الثانوي بوشتاتة نفزة باجة برنامج 03031ج 765

11546إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بباجة000931 768

115296 24جملة النشاط

115296 84جمـــلة الوحدة العملیاتیة

8جمـــلة البرنـامج الفرعي
4 115296

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بجندوبةالبرنامج الفرعي : 9

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بجندوبة 9الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11646إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بجندوبة001032 768



51 

211646جملة النشاط

911646جمـــلة الوحدة العملیاتیة

9جمـــلة البرنـامج الفرعي
11646

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بنابلالبرنامج الفرعي : A

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بنابل Aالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

26712232إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بنابل000621 768

226712232جملة النشاط

A26712232جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
26712232

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوانالبرنامج الفرعي : B

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بزغوان Bالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11546إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بزغوان000722 768

211546جملة النشاط

B11546جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Bجمـــلة البرنـامج الفرعي
11546

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانةالبرنامج الفرعي : C

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسلیانة Cالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2020800400بناء القسط الثاني للمدرسة اإلعدادیة المنصورة سلیانة برنامج 02200ج 763

11546إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بسلیانة001234 768
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2915446جملة النشاط

C915446جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
915446

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكافالبرنامج الفرعي : D

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالكاف Dالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

315225 (البنك األوروبي لإلستثما2020بناء المدرسة اإلعدادیة برج العیفة بمبیت الكاف برنامج 01900ج 763

1174731إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بالكاف001133 768

243227231جملة النشاط

D43227231جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
43227231

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرینالبرنامج الفرعي : E

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقصرین Eالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1204964إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بالقصرین001442 768

21204964جملة النشاط

E1204964جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
1204964

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروانالبرنامج الفرعي : F

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقیروان Fالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1184731إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بالقیروان001341 768

21184731جملة النشاط
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F1184731جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
1184731

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسةالبرنامج الفرعي : G

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسوسة Gالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11546إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بسوسة001651 768

211546جملة النشاط

G11546جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
11546

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیرالبرنامج الفرعي : H

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمنستیر Hالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1174731إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بالمنستیر001752 768

21174731جملة النشاط

H1174731جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
1174731

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیةالبرنامج الفرعي : I

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمهدیة Iالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11546إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بالمهدیة001853 768

211546جملة النشاط

I11546جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Iجمـــلة البرنـامج الفرعي
11546
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1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : J

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  Jالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

225175 (البنك ا2020 برنامج 1بناء المدرسة اإلعدادیة ابن شرف ببئر علي بن خلیفة صفاقس 02000ج 763

11164642إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بصفاقس 001961 768

234122142جملة النشاط

J34122142جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Jجمـــلة البرنـامج الفرعي
34122142

2المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس البرنامج الفرعي : K

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  Kالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

225175 (البنك ا2020 برنامج 2بناء المدرسة اإلعدادیة مركز علولو صفاقس الجنوبیة صفاقس 02100ج 763

300( (البنك األوروبي لإلستثمار2020 برنامج 2بناء المعهد الثانوي العوابد صفاقس 02400ج 765

21164642إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بصفاقس 002061 768

264122142جملة النشاط

K64122142جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
64122142

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : L

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسیدي بوزید Lالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11647إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بسیدي بوزید001543 768

211647جملة النشاط
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L11647جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
11647

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصةالبرنامج الفرعي : M

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقفصة Mالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1174843إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بقفصة002171 768

21174843جملة النشاط

M1174843جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
1174843

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزرالبرنامج الفرعي : N

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتوزر Nالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11647إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بتوزر002272 768

211647جملة النشاط

N11647جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
11647

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبليالبرنامج الفرعي : O

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقبلي Oالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11646إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بقبلي002373 768

211646جملة النشاط

O11646جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
11646
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المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابسالبرنامج الفرعي : P

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقابس Pالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11646إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بقابس002481 768

211646جملة النشاط

P11646جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
11646

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنینالبرنامج الفرعي : Q

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمدنین Qالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11646إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بمدنین002582 768

211646جملة النشاط

Q11646جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
11646

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوینالبرنامج الفرعي : R

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتطاوین Rالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

11646إقتناء تجهیزات تربویة عادیة بتطاوین002683 768

211646جملة النشاط

R11646جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Rجمـــلة البرنـامج الفرعي
11646

013 6314 55749 35539 271جمـــلة البرنـامج
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القیادة والمساندة 9البرنـامج :

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیةالبرنامج الفرعي : 1

الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 00070 75برنامج دعم المنظومة التربویة002000 608

000 00070 175جملة النشاط

000 00070 175جمـــلة الوحدة العملیاتیة

االدارة العامة للبناءات والتجهیز 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
البنیة التحتیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

410 1701 5إقتناء أراضــي وعمارات000100 601

630800 6توسیع وترمیم المندوبیات الجهویة للتربیة000400 603
018300 3بناء وتهیئة المصالح المركزیــة000700 603
000100 1تهیئة وترمیم تفقدیات التعلیم اإلبتدائي002300 603
000100 1تهیئة مركز الصیانة بحمام األنف 005013 603

300100( (البنك األوروبي لإلستثمار2020بناء مقر اإلدارة العامة لألمتحانات برنامج 06100ج 603
2020300100احداث مركز تكوین بسیدي بوسعید برنامج 06200ج 603

200100تجهیز المراكز الجهویة للتربیة والتكوین المستمر000600 604
200100تجهیز  اإلدارة المركزیة002100 604
500250تجهیز المندوبیات  الجهویة للتربیة002200 604
200100تجهیز تفقدیات التعلیم002900 604

600400(اقتناء وسائل النقل (سیارات مصلحة04000ج 604
500 2402 1854006 1( (القرض اإلیطالي2020اقتناء جرارات بصهاریج برنامج 04100ج 604
500 8502 3014006 1( (القرض اإلیطالي2020 مقعد برنامج 32اقتناء حافالت ذات 04200ج 604
000 4961 4742002( (القرض اإلیطالي2020اقتناء عربات لنقل األكلة المدرسیة برنامج 04300ج 604

600300تجهیزات إعالمیة لإلدارة المركزیة و الجهویة001300 605
800400إستغالل رخص ونظم برمجیات مایكروسوفت003600 605
DataCentre cfvkhl^2015050 صیانة وتجدید رخص المنظومات المرّكزة بمركز البیانات003800 605

500 0001 20203مشروع تطویر خدمات الصیانة (جیل جدید من الباعثین) برنامج 03500ج 605

500500 2توسیع وترمیم المراكز الجهویة للتربیة والتكوین المستمر000500 771



58 
1851475تهیئة معهد مهن التربیة صفاقس 03861ج 771
2020700300بناء معهد مهن التربیة بنابل برنامج 03900ج 771
120660 1( (البنك األوروبي لإلستثمار2020 مركبات ثقافیة وریاضیة برنامج 4بناء 04000ج 771
259130221110( (البنك اإلفریقي للتنمیة2020بناء ضیعات بیداغوجیة برنامج 04100ج 771

110 8076 17515 9589 231جملة النشاط

110 8076 17515 9589 231جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التكوین المستمر 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

681400 3191001( (البنك اإلفریقي للتنمیة2020دراسات برنامج 03100ج 600

500300تكوین اإلطارات000300 608
184100216100 (البنك اإلف2020مشروع دعم القدرات التقنیة والتكنولوجیة بالمنظومة التربویة برنامج 03700ج 608
782500 7182003( (البنك الدولي2020التكوین في إطار دعم أسس التعلیم االبتدائي برنامج 03800ج 608

000 6791 7217005 41جملة النشاط

000 6791 7217005 41جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
108 67979 87521 4867 110

110 4867 87521 67979 9108جمـــلة البرنـامج

572 22133 470147 400148 238جملة مشاریع و برامج جدیدة

745 94676 655295 991247 739الجملـة العامـة :



  : مهمة التربیة26المهمة  

2020 السنة المالیة:

59نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  المرحلة االبتدائیة1البرنـامج 

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة المرحلة االبتدائیة1النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1012 235 574 01
574 235 2األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 10115 435 847 02
847 435 15المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101279 082 03
082 279المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101191 395 05
395 191منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10118 043 13
043 18المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101893 711 14
711 893المساهمات المحمولة على المشغل000

652 053 19جملة النشاط :



60 نظـام أمـد

652 053 19جملة الوحدة العملیاتیة :

652 053 19جملة البرنامج الفرعي :

1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة االجهویة  للتربیة بتونس  :2البرنامج الفرعي

1: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتونس 2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10123 907 147 01
147 907 23األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 10136 053 093 02
093 053 36المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101360 629 03
629 360المنحة الوظیفیة001

منحـة اإلنتـاج 1011 569 240 05
240 569 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10188 078 13
078 88المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10110 565 017 14
017 565 10المساهمات المحمولة على المشغل000

511 985 72جملة النشاط :



61 نظـام أمـد

511 985 72جملة الوحدة العملیاتیة :

511 985 72جملة البرنامج الفرعي :

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بتونس  :3البرنامج الفرعي

2: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتونس3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10123 435 280 01
280 435 23األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10131 669 038 02
038 669 31المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101370 169 03
169 370المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1011 464 616 05
616 464 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101110 719 13
719 110المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1019 695 725 14
725 695 9المساهمات المحمولة على المشغل000

854 187 67جملة النشاط :



62 نظـام أمـد

854 187 67جملة الوحدة العملیاتیة :

854 187 67جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس :4البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة ببن عروس4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10130 796 781 01
781 796 30األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10151 467 618 02
618 467 51المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101435 869 03
869 435المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1012 171 256 05
256 171 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101129 581 13
581 129المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10114 555 530 14
530 555 14المساهمات المحمولة على المشغل000

942 998 99جملة النشاط :



63 نظـام أمـد

942 998 99جملة الوحدة العملیاتیة :

942 998 99جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة :5البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بمنوبة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10121 626 397 01
397 626 21األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10127 960 685 02
685 960 27المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101358 073 03
073 358المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1011 304 749 05
749 304 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101123 474 13
474 123المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1018 622 052 14
052 622 8المساهمات المحمولة على المشغل000

737 437 60جملة النشاط :



64 نظـام أمـد

737 437 60جملة الوحدة العملیاتیة :

737 437 60جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة :6البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بأریانة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10123 369 534 01
534 369 23األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10131 426 413 02
413 426 31المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101368 837 03
837 368المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1011 523 800 05
800 523 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101109 440 13
440 109المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1019 641 396 14
396 641 9المساهمات المحمولة على المشغل000

727 881 66جملة النشاط :



65 نظـام أمـد

727 881 66جملة الوحدة العملیاتیة :

727 881 66جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت :7البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة ببنزرت7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10130 216 686 01
686 216 30األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10146 163 565 02
565 163 46المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101499 625 03
625 499المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1012 180 738 05
738 180 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101194 081 13
081 194المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10113 486 700 14
700 486 13المساهمات المحمولة على المشغل000

702 183 93جملة النشاط :



66 نظـام أمـد

702 183 93جملة الوحدة العملیاتیة :

702 183 93جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بباجة :8البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بباجة8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10121 629 599 01
599 629 21األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10129 028 275 02
275 028 29المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101410 597 03
597 410المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1011 353 404 05
404 353 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101145 406 13
406 145المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1018 769 659 14
659 769 8المساهمات المحمولة على المشغل000

247 779 61جملة النشاط :



67 نظـام أمـد

247 779 61جملة الوحدة العملیاتیة :

247 779 61جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة :9البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بجندوبة9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10128 199 665 01
665 199 28األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10142 824 197 02
197 824 42المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101510 263 03
263 510المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1011 967 159 05
159 967 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101243 411 13
411 243المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10112 394 675 14
675 394 12المساهمات المحمولة على المشغل000

677 581 86جملة النشاط :



68 نظـام أمـد

677 581 86جملة الوحدة العملیاتیة :

677 581 86جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنابل :Aالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بنابل :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10139 416 858 01
858 416 39األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10164 136 102 02
102 136 64المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101583 781 03
781 583المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1013 070 613 05
613 070 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101306 525 13
525 306المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10118 450 758 14
758 450 18المساهمات المحمولة على المشغل000

944 406 126جملة النشاط :



69 نظـام أمـد

944 406 126جملة الوحدة العملیاتیة :

944 406 126جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان :bالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بزغوان :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10115 203 677 01
677 203 15األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10116 032 753 02
753 032 16المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101351 557 03
557 351المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101688 602 05
602 688منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101101 558 13
558 101المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1015 330 162 14
162 330 5المساهمات المحمولة على المشغل000

616 150 38جملة النشاط :



70 نظـام أمـد

616 150 38جملة الوحدة العملیاتیة :

616 150 38جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة :cالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسلیانة :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10120 674 485 01
485 674 20األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10127 301 520 02
520 301 27المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101450 035 03
035 450المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1011 239 918 05
918 239 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101175 548 13
548 175المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1018 317 222 14
222 317 8المساهمات المحمولة على المشغل000

035 601 58جملة النشاط :



71 نظـام أمـد

035 601 58جملة الوحدة العملیاتیة :

035 601 58جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف :dالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالكاف :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10123 144 297 01
297 144 23األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10133 241 644 02
644 241 33المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101464 381 03
381 464المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1011 491 654 05
654 491 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101182 271 13
271 182المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1019 703 755 14
755 703 9المساهمات المحمولة على المشغل000

309 670 68جملة النشاط :



72 نظـام أمـد

309 670 68جملة الوحدة العملیاتیة :

309 670 68جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین :eالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالقصرین :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10135 143 666 01
666 143 35األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10158 839 072 02
072 839 58المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101624 905 03
905 624المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1012 506 093 05
093 506 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101444 520 13
520 444المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10116 582 035 14
035 582 16المساهمات المحمولة على المشغل000

598 582 114جملة النشاط :



73 نظـام أمـد

598 582 114جملة الوحدة العملیاتیة :

598 582 114جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان :Fالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالقیروان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10138 207 343 01
343 207 38األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10164 614 736 02
736 614 64المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101635 597 03
597 635المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1012 847 597 05
597 847 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101416 785 13
785 416المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10118 042 904 14
904 042 18المساهمات المحمولة على المشغل000

269 207 125جملة النشاط :



74 نظـام أمـد

269 207 125جملة الوحدة العملیاتیة :

269 207 125جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة :Gالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسوسة :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10133 699 390 01
390 699 33األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10152 403 691 02
691 403 52المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101487 133 03
133 487المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1012 528 904 05
904 528 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101215 523 13
523 215المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10115 288 535 14
535 288 15المساهمات المحمولة على المشغل000

483 065 105جملة النشاط :



75 نظـام أمـد

483 065 105جملة الوحدة العملیاتیة :

483 065 105جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر :Hالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالمنستیر :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10130 632 354 01
354 632 30األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10146 385 726 02
726 385 46المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101452 753 03
753 452المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1012 227 882 05
882 227 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101183 045 13
045 183المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10113 656 939 14
939 656 13المساهمات المحمولة على المشغل000

006 981 93جملة النشاط :



76 نظـام أمـد

006 981 93جملة الوحدة العملیاتیة :

006 981 93جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة :Iالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بالمهدیة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10127 546 660 01
660 546 27األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10140 154 391 02
391 154 40المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101486 125 03
125 486المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1011 836 596 05
596 836 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101236 778 13
778 236المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10111 901 448 14
448 901 11المساهمات المحمولة على المشغل000

305 604 82جملة النشاط :



77 نظـام أمـد

305 604 82جملة الوحدة العملیاتیة :

305 604 82جملة البرنامج الفرعي :

1المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Jالبرنامج الفرعي

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بصفاقس  :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10127 841 069 01
069 841 27األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10145 543 159 02
159 543 45المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101477 017 03
017 477المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1011 970 912 05
912 970 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101224 085 13
085 224المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10112 914 338 14
338 914 12المساهمات المحمولة على المشغل000

887 412 89جملة النشاط :



78 نظـام أمـد

887 412 89جملة الوحدة العملیاتیة :

887 412 89جملة البرنامج الفرعي :

2المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Kالبرنامج الفرعي

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بصفاقس  :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10129 325 356 01
356 325 29األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10149 091 667 02
667 091 49المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101479 993 03
993 479المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1012 099 759 05
759 099 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101219 091 13
091 219المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10113 772 036 14
036 772 13المساهمات المحمولة على المشغل000

209 430 95جملة النشاط :



79 نظـام أمـد

209 430 95جملة الوحدة العملیاتیة :

209 430 95جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید :Lالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بسیدي بوزید :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10136 252 312 01
312 252 36األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10157 916 396 02
396 916 57المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101612 863 03
863 612المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1012 566 752 05
752 566 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 315 06
315 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101439 711 13
711 439المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10116 737 995 14
995 737 16المساهمات المحمولة على المشغل000

344 968 114جملة النشاط :



80 نظـام أمـد

344 968 114جملة الوحدة العملیاتیة :

344 968 114جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة :Mالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقفصة :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10129 754 593 01
593 754 29األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10145 114 064 02
064 114 45المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101453 617 03
617 453المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1012 073 185 05
185 073 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 317 06
317 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101348 105 13
105 348المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10113 264 643 14
643 264 13المساهمات المحمولة على المشغل000

524 450 91جملة النشاط :



81 نظـام أمـد

524 450 91جملة الوحدة العملیاتیة :

524 450 91جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر :Nالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتوزر :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10113 658 770 01
770 658 13األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10112 472 471 02
471 472 12المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101289 043 03
043 289المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101579 122 05
122 579منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10180 590 13
590 80المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1014 434 986 14
986 434 4المساهمات المحمولة على المشغل000

289 957 31جملة النشاط :



82 نظـام أمـد

289 957 31جملة الوحدة العملیاتیة :

289 957 31جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي :Oالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقبلي :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10116 493 888 01
888 493 16األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10120 111 323 02
323 111 20المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101332 513 03
513 332المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101869 627 05
627 869منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101149 718 13
718 149المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1016 313 319 14
319 313 6المساهمات المحمولة على المشغل000

695 712 44جملة النشاط :



83 نظـام أمـد

695 712 44جملة الوحدة العملیاتیة :

695 712 44جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس :Pالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بقابس :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10128 320 512 01
512 320 28األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10142 150 227 02
227 150 42المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101458 333 03
333 458المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1011 983 774 05
774 983 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101245 953 13
953 245المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10112 455 257 14
257 455 12المساهمات المحمولة على المشغل000

363 056 86جملة النشاط :
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363 056 86جملة الوحدة العملیاتیة :

363 056 86جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین :Qالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بمدنین :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10132 600 926 01
926 600 32األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10151 100 034 02
034 100 51المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101558 431 03
431 558المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1012 420 038 05
038 420 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101339 846 13
846 339المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10114 858 610 14
610 858 14المساهمات المحمولة على المشغل000

192 320 102جملة النشاط :
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192 320 102جملة الوحدة العملیاتیة :

192 320 102جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االبتدائیة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین :Rالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلبتدائیة بتطاوین :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10115 700 496 01
496 700 15األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10117 074 471 02
471 074 17المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101348 893 03
893 348المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101739 531 05
531 739منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101442 307 06
307 442منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101111 770 13
770 111المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1015 656 415 14
415 656 5المساهمات المحمولة على المشغل000

883 073 40جملة النشاط :
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883 073 40جملة الوحدة العملیاتیة :

883 073 40جملة البرنامج الفرعي :

000 742 137 2جملة البرنامج :
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 :  المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي2البرنـامج 

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي1النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1014 470 162 01
162 470 4األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 10125 456 382 02
382 456 25المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101558 164 03
164 558المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101382 789 05
789 382منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10136 087 13
087 36المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 786 469 14
469 786 1المساهمات المحمولة على المشغل000

053 690 32جملة النشاط :

053 690 32جملة الوحدة العملیاتیة :

053 690 32جملة البرنامج الفرعي :

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بتونس :2البرنامج الفرعي
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1: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتونس2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10148 405 267 01
267 405 48األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 10179 661 025 02
025 661 79المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101393 474 03
474 393المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10125 000 04
000 25المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 719 087 05
087 719 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101295 404 13
404 295المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10122 609 838 14
838 609 22المساهمات المحمولة على المشغل000

325 878 155جملة النشاط :

325 878 155جملة الوحدة العملیاتیة :

325 878 155جملة البرنامج الفرعي :



89 نظـام أمـد

2المرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة  تونس  :3البرنامج الفرعي

2: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتونس 3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10141 011 521 01
521 011 41األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10166 439 697 02
697 439 66المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101315 564 03
564 315المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 061 135 05
135 061 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101277 378 13
378 277المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10118 869 820 14
820 869 18المساهمات المحمولة على المشغل000

345 763 130جملة النشاط :

345 763 130جملة الوحدة العملیاتیة :



90 نظـام أمـد

345 763 130جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببن عروس :4البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببن عروس4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10152 099 988 01
988 099 52األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10186 848 457 02
457 848 86المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101388 998 03
998 388المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1014 058 537 05
537 058 4منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101331 977 13
977 331المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10124 574 332 14
332 574 24المساهمات المحمولة على المشغل000

519 090 169جملة النشاط :
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519 090 169جملة الوحدة العملیاتیة :

519 090 169جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بمنوبة :5البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمنوبة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10135 708 882 01
882 708 35األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10153 845 938 02
938 845 53المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101282 234 03
234 282المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1012 588 669 05
669 588 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101250 944 13
944 250المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10115 648 236 14
236 648 15المساهمات المحمولة على المشغل000
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133 113 109جملة النشاط :

133 113 109جملة الوحدة العملیاتیة :

133 113 109جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بأریانة :6البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بأریانة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10140 934 967 01
967 934 40األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10166 417 803 02
803 417 66المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101319 200 03
200 319المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 055 015 05
015 055 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101268 323 13
323 268المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10118 864 247 14
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247 864 18المساهمات المحمولة على المشغل000
785 647 130جملة النشاط :

785 647 130جملة الوحدة العملیاتیة :

785 647 130جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة ببنزرت :7البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي ببنزرت7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10148 539 668 01
668 539 48األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10180 474 940 02
940 474 80المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101400 974 03
974 400المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 817 737 05
737 817 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101435 177 13
177 435المنح العائلیة000
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المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10122 786 532 14
532 786 22المساهمات المحمولة على المشغل000

258 243 157جملة النشاط :

258 243 157جملة الوحدة العملیاتیة :

258 243 157جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بباجة :8البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بباجة8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10132 755 561 01
561 755 32األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10149 260 018 02
018 260 49المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101343 080 03
080 343المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1012 366 079 05
079 366 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101293 715 13
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715 293المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10114 296 210 14

210 296 14المساهمات المحمولة على المشغل000
893 102 100جملة النشاط :

893 102 100جملة الوحدة العملیاتیة :

893 102 100جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بجندوبة :9البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بجندوبة9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10141 460 133 01
133 460 41األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10167 581 683 02
683 581 67المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101363 888 03
888 363المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 239 955 05
955 239 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
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المنح    العائلیة 101394 558 13
558 394المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10119 157 948 14
948 157 19المساهمات المحمولة على المشغل000

395 986 132جملة النشاط :

395 986 132جملة الوحدة العملیاتیة :

395 986 132جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهوي للتربیة بنابل :Aالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بنابل :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10157 920 037 01
037 920 57األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10199 128 524 02
524 128 99المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101431 514 03
514 431المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1014 719 103 05
103 719 4منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
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230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101574 262 13

262 574المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10127 844 430 14

430 844 27المساهمات المحمولة على المشغل000
100 406 191جملة النشاط :

100 406 191جملة الوحدة العملیاتیة :

100 406 191جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان :Bالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بزغوان :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10123 256 515 01
515 256 23األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10129 758 114 02
114 758 29المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101250 518 03
518 250المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1011 387 480 05
480 387 1منحـة اإلنتـاج000



98 نظـام أمـد

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101195 719 13
719 195المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1019 052 676 14
676 052 9المساهمات المحمولة على المشغل000

252 689 64جملة النشاط :

252 689 64جملة الوحدة العملیاتیة :

252 689 64جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة :Cالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسلیانة :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10129 594 662 01
662 594 29األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10143 748 725 02
725 748 43المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101318 768 03
768 318المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1012 050 511 05
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511 050 2منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101288 393 13

393 288المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10112 705 297 14

297 705 12المساهمات المحمولة على المشغل000
586 494 89جملة النشاط :

586 494 89جملة الوحدة العملیاتیة :

586 494 89جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف :Dالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالكاف :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10132 851 616 01
616 851 32األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10149 279 150 02
150 279 49المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101329 532 03
532 329المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
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منحـة اإلنتـاج 1012 293 962 05
962 293 2منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101297 404 13
404 297المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10114 236 255 14
255 236 14المساهمات المحمولة على المشغل000

149 076 100جملة النشاط :

149 076 100جملة الوحدة العملیاتیة :

149 076 100جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین :Eالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقصرین :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10148 805 713 01
713 805 48األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10184 796 526 02
526 796 84المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101449 120 03
120 449المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
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000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1013 765 804 05

804 765 3منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101573 591 13

591 573المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10123 561 970 14

970 561 23المساهمات المحمولة على المشغل000
954 740 162جملة النشاط :

954 740 162جملة الوحدة العملیاتیة :

954 740 162جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان :Fالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالقیروان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10148 842 148 01
148 842 48األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10182 241 531 02
531 241 82المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101417 762 03
762 417المنح المرتبطة بالوظیفة000
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المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 853 798 05
798 853 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101547 123 13
123 547المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10123 139 073 14
073 139 23المساهمات المحمولة على المشغل000

665 829 159جملة النشاط :

665 829 159جملة الوحدة العملیاتیة :

665 829 159جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة :Gالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسوسة :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10152 901 061 01
061 901 52األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10187 874 036 02
036 874 87المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101409 866 03
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866 409المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1014 244 207 05

207 244 4منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101477 233 13

233 477المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10124 911 517 14

517 911 24المساهمات المحمولة على المشغل000
150 606 171جملة النشاط :

150 606 171جملة الوحدة العملیاتیة :

150 606 171جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر :Hالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمنستیر :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10149 238 942 01
942 238 49األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10181 376 144 02
144 376 81المنح الخصوصیة القارة000
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المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101414 978 03
978 414المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 881 039 05
039 881 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101502 598 13
598 502المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10123 082 282 14
282 082 23المساهمات المحمولة على المشغل000

213 284 159جملة النشاط :

213 284 159جملة الوحدة العملیاتیة :

213 284 159جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة :Iالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بالمهدیة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10141 363 412 01
412 363 41األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10166 470 641 02
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641 470 66المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101359 934 03

934 359المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1013 191 176 05

176 191 3منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06

230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101459 459 13

459 459المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10118 949 366 14

366 949 18المساهمات المحمولة على المشغل000
218 582 131جملة النشاط :

218 582 131جملة الوحدة العملیاتیة :

218 582 131جملة البرنامج الفرعي :

1المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Jالبرنامج الفرعي

1إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10145 708 968 01
968 708 45األجر األساسي والتدرج000
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المنح  الخصوصیة  القارة 10176 694 448 02
448 694 76المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101358 482 03
482 358المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 559 486 05
486 559 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101434 745 13
745 434المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10121 566 419 14
419 566 21المساهمات المحمولة على المشغل000

778 110 149جملة النشاط :

778 110 149جملة الوحدة العملیاتیة :

778 110 149جملة البرنامج الفرعي :

2المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Kالبرنامج الفرعي

2إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بصفاقس  :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10136 580 855 01
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855 580 36األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 10157 785 735 02

735 785 57المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101300 924 03

924 300المنح المرتبطة بالوظیفة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04

000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 1012 626 536 05

536 626 2منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 250 06

250 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 101296 893 13

893 296المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10116 510 973 14

973 510 16المساهمات المحمولة على المشغل000
166 890 114جملة النشاط :

166 890 114جملة الوحدة العملیاتیة :

166 890 114جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید :Lالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بسیدي بوزید :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 
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األجر  األساسي  والتدرج 10149 415 708 01
708 415 49األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10179 967 392 02
392 967 79المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101475 008 03
008 475المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 785 111 05
111 785 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101601 886 13
886 601المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10122 834 922 14
922 834 22المساهمات المحمولة على المشغل000

257 868 157جملة النشاط :

257 868 157جملة الوحدة العملیاتیة :

257 868 157جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة :Mالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقفصة :M الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10142 761 223 01
223 761 42األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10169 718 777 02
777 718 69المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101387 642 03
642 387المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 303 897 05
897 303 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101505 518 13
518 505المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10119 786 139 14
139 786 19المساهمات المحمولة على المشغل000

426 251 137جملة النشاط :

426 251 137جملة الوحدة العملیاتیة :

426 251 137جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر :Nالبرنامج الفرعي
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إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتوزر :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10120 374 639 01
639 374 20األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10123 813 992 02
992 813 23المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101199 182 03
182 199المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1011 144 411 05
411 144 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101178 046 13
046 178المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1017 545 214 14
214 545 7المساهمات المحمولة على المشغل000

714 043 54جملة النشاط :

714 043 54جملة الوحدة العملیاتیة :

714 043 54جملة البرنامج الفرعي :
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المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي :Oالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقبلي :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10124 817 490 01
490 817 24األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10134 467 288 02
288 467 34المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101256 332 03
332 256المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1011 579 543 05
543 579 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101255 992 13
992 255المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10110 134 210 14
210 134 10المساهمات المحمولة على المشغل000

085 299 72جملة النشاط :

085 299 72جملة الوحدة العملیاتیة :
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085 299 72جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس :Pالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بقابس :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10140 228 892 01
892 228 40األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10164 293 625 02
625 293 64المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101396 138 03
138 396المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 123 185 05
185 123 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101453 557 13
557 453المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1017 688 638 14
638 688 7المساهمات المحمولة على المشغل000

265 972 116جملة النشاط :
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265 972 116جملة الوحدة العملیاتیة :

265 972 116جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین :Qالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بمدنین :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10145 851 671 01
671 851 45األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10179 413 523 02
523 413 79المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101414 348 03
348 414المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1013 723 797 05
797 723 3منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101540 482 13
482 540المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10122 093 776 14
776 093 22المساهمات المحمولة على المشغل000
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827 825 152جملة النشاط :

827 825 152جملة الوحدة العملیاتیة :

827 825 152جملة البرنامج الفرعي :

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین :Rالبرنامج الفرعي

إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي بتطاوین :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10122 399 080 01
080 399 22األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10128 375 625 02
625 375 28المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101245 952 03
952 245المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 000 04
000 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1011 339 607 05
607 339 1منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101769 230 06
230 769منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101209 030 13
030 209المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1018 674 965 14
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965 674 8المساهمات المحمولة على المشغل000
489 032 62جملة النشاط :

489 032 62جملة الوحدة العملیاتیة :

489 032 62جملة البرنامج الفرعي :

000 519 366 3جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له 10098 174 02
174 98تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001

تأجیر  أعضاء  الدواوین 100301 826 04
826 301تأجیر أعضاء الدواوین001

األجر  األساسي  والتدرج 10115 645 388 01
388 645 15األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 10120 198 929 02
929 198 20المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 1011 953 575 03
575 953 1المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 1011 306 641 05
641 306 1منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 101126 304 13
304 126المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1016 252 642 14
642 252 6المساهمات المحمولة على المشغل000

479 883 45جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین المكونین والتجدید البیداغوجي8النشاط 

مؤسسات  أخرى 1251 100 000 30
000 100 1المركز الدولي لتكوین المكونین والتجدید البیداغوجي031

000 100 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة التربویة9النشاط 

مؤسسات  أخرى 1255 000 000 30
000 000 5المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة030

000 000 5جملة النشاط :

479 983 51جملة الوحدة العملیاتیة :

479 983 51جملة البرنامج الفرعي :

1برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تونس :2البرنامج الفرعي

1: الكتابة العامة تونس 5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

1القیادة والمساندة بتونس  :A النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 549 511 01
511 549 3األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 1012 605 783 02
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783 605 2المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10117 244 03

244 17المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 101103 198 05

198 103منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1017 762 13

762 7المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 058 381 14

381 058 2المساهمات المحمولة على المشغل000
879 341 8جملة النشاط :

879 341 8جملة الوحدة العملیاتیة :

879 341 8جملة البرنامج الفرعي :

2برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تونس :3البرنامج الفرعي

2: الكتابة العامة تونس 6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

2القیادة والمساندة بتونس  :B النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 299 093 01
093 299 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 765 560 02
560 765 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10116 896 03
896 16المنح المرتبطة بالوظیفة000
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منحـة اإلنتـاج 10186 208 05
208 86منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 1016 608 13
608 6المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 578 766 14
766 578 1المساهمات المحمولة على المشغل000

131 753 6جملة النشاط :

131 753 6جملة الوحدة العملیاتیة :

131 753 6جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بن عروس :4البرنامج الفرعي

: الكتابة العامة بن عروس7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة ببن عروس  :C النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 716 568 01
568 716 4األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1015 095 212 02
212 095 5المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10123 844 03
844 23المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101232 447 05
447 232منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10117 178 13
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178 17المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 430 423 14

423 430 2المساهمات المحمولة على المشغل000
672 515 12جملة النشاط :

672 515 12جملة الوحدة العملیاتیة :

672 515 12جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة منوبة :5البرنامج الفرعي

: الكتابة العامة بمنوبة8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بمنوبة  :D النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 051 679 01
679 051 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 381 128 02
128 381 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10112 960 03
960 12المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10172 284 05
284 72منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 1015 418 13
418 5المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 463 117 14
117 463 1المساهمات المحمولة على المشغل000



121 نظـام أمـد

586 986 5جملة النشاط :

586 986 5جملة الوحدة العملیاتیة :

586 986 5جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة أریانة :6البرنامج الفرعي

: الكتابة العامة بأریانة9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بأریانة  :E النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 459 178 01
178 459 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1012 474 745 02
745 474 2المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10118 360 03
360 18المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101104 693 05
693 104منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10110 882 13
882 10المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 730 837 14
837 730 1المساهمات المحمولة على المشغل000

695 798 7جملة النشاط :
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695 798 7جملة الوحدة العملیاتیة :

695 798 7جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة بنزرت :7البرنامج الفرعي

الكتابة العامة ببنزرت :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة ببنزرت  :F النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 992 408 01
408 992 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1013 287 940 02
940 287 3المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10137 560 03
560 37المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101165 122 05
122 165منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10124 495 13
495 24المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 978 430 14
430 978 1المساهمات المحمولة على المشغل000

955 485 9جملة النشاط :

955 485 9جملة الوحدة العملیاتیة :
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955 485 9جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة باجة :8البرنامج الفرعي

الكتابة العامة بباجة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بباجة  :G النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 410 449 01
449 410 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1012 146 278 02
278 146 2المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10119 356 03
356 19المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10199 972 05
972 99منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10113 319 13
319 13المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 666 027 14
027 666 1المساهمات المحمولة على المشغل000

401 355 7جملة النشاط :

401 355 7جملة الوحدة العملیاتیة :

401 355 7جملة البرنامج الفرعي :
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برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة جندوبة :9البرنامج الفرعي

الكتابة العامة بجندوبة :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بجندوبة  :H النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 364 347 01
347 364 4األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1014 306 311 02
311 306 4المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10141 820 03
820 41المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101204 081 05
081 204منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10129 265 13
265 29المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 225 726 14
726 225 2المساهمات المحمولة على المشغل000

550 171 11جملة النشاط :

550 171 11جملة الوحدة العملیاتیة :

550 171 11جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة نابل :Aالبرنامج الفرعي
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الكتابة العامة بنابل :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بنابل  :I النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 248 641 01
641 248 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 675 002 02
002 675 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10130 120 03
120 30المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10177 177 05
177 77منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10111 495 13
495 11المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 551 701 14
701 551 1المساهمات المحمولة على المشغل000

136 594 6جملة النشاط :

136 594 6جملة الوحدة العملیاتیة :

136 594 6جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة زغوان :Bالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بزغوان :E الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بزغوان  :J النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 313 153 01
153 313 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 886 418 02
418 886 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10113 740 03
740 13المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10188 475 05
475 88منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10114 507 13
507 14المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 599 373 14
373 599 1المساهمات المحمولة على المشغل000

666 915 6جملة النشاط :

666 915 6جملة الوحدة العملیاتیة :

666 915 6جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سلیانة :Cالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بسلیانة :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بسلیانة  :K النشاط
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األجر  األساسي  والتدرج 1013 699 139 01
139 699 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1012 809 317 02
317 809 2المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10134 808 03
808 34المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101131 964 05
964 131منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10125 249 13
249 25المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 837 111 14
111 837 1المساهمات المحمولة على المشغل000

588 537 8جملة النشاط :

588 537 8جملة الوحدة العملیاتیة :

588 537 8جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة الكاف :Dالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بالكاف :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بالكاف  :L النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 244 924 01
924 244 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 698 759 02
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759 698 1المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10111 796 03

796 11المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10170 863 05

863 70منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 10111 943 13

943 11المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 554 740 14

740 554 1المساهمات المحمولة على المشغل000
025 593 6جملة النشاط :

025 593 6جملة الوحدة العملیاتیة :

025 593 6جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القصرین :Eالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بالقصرین :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بالقصرین  :M النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1015 623 339 01
339 623 5األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1017 189 329 02
329 189 7المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10133 996 03
996 33المنح المرتبطة بالوظیفة000



129 نظـام أمـد

منحـة اإلنتـاج 101305 467 05
467 305منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10144 573 13
573 44المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 965 311 14
311 965 2المساهمات المحمولة على المشغل000

015 162 16جملة النشاط :

015 162 16جملة الوحدة العملیاتیة :

015 162 16جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة القیروان :Fالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بالقیروان :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بالقیروان  :N النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 912 747 01
747 912 4األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1015 570 709 02
709 570 5المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10144 532 03
532 44المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101271 308 05
308 271منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10138 319 13
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319 38المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 553 690 14

690 553 2المساهمات المحمولة على المشغل000
305 391 13جملة النشاط :

305 391 13جملة الوحدة العملیاتیة :

305 391 13جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سوسة :Gالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بسوسة :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بسوسة  :O النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 638 468 01
468 638 4األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1014 920 272 02
272 920 4المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10132 256 03
256 32المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101211 722 05
722 211منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10128 292 13
292 28المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 387 006 14
006 387 2المساهمات المحمولة على المشغل000
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016 218 12جملة النشاط :

016 218 12جملة الوحدة العملیاتیة :

016 218 12جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المنستیر :Hالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بالمنستیر :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بالمنستیر  :P النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 360 297 01
297 360 4األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1014 286 148 02
148 286 4المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10125 452 03
452 25المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101215 986 05
986 215منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10130 841 13
841 30المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 221 186 14
186 221 2المساهمات المحمولة على المشغل000

910 139 11جملة النشاط :
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910 139 11جملة الوحدة العملیاتیة :

910 139 11جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة المهدیة :Iالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بالمهدیة :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بالمهدیة  :Q النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 290 225 01
225 290 4األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1014 099 677 02
677 099 4المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10127 996 03
996 27المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101198 535 05
535 198منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10127 441 13
441 27المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 175 948 14
948 175 2المساهمات المحمولة على المشغل000

822 819 10جملة النشاط :

822 819 10جملة الوحدة العملیاتیة :
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822 819 10جملة البرنامج الفرعي :

1برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Jالبرنامج الفرعي

1الكتابة العامة بصفاقس  :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

1القیادة والمساندة بصفاقس  :R النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 525 892 01
892 525 4األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1015 101 989 02
989 101 5المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10130 756 03
756 30المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101236 559 05
559 236منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10134 640 13
640 34المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 394 577 14
577 394 2المساهمات المحمولة على المشغل000

413 324 12جملة النشاط :

413 324 12جملة الوحدة العملیاتیة :

413 324 12جملة البرنامج الفرعي :
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2برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة صفاقس  :Kالبرنامج الفرعي

2الكتابة العامة بصفاقس  :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

2القیادة والمساندة بصفاقس  :S النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 181 616 01
616 181 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 754 424 02
424 754 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10119 320 03
320 19المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10181 883 05
883 81منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 1018 369 13
369 8المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 554 850 14
850 554 1المساهمات المحمولة على المشغل000

462 600 6جملة النشاط :

462 600 6جملة الوحدة العملیاتیة :

462 600 6جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة سیدي بوزید :Lالبرنامج الفرعي
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الكتابة العامة بسیدي بوزید :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بسیدي بوزید  :T النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 786 219 01
219 786 4األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1013 576 654 02
654 576 3المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10122 200 03
200 22المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101162 362 05
362 162منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10137 637 13
637 37المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 165 248 14
248 165 2المساهمات المحمولة على المشغل000

320 750 10جملة النشاط :

320 750 10جملة الوحدة العملیاتیة :

320 750 10جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قفصة :Mالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بقفصة :P الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بقفصة  :U النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 097 286 01
286 097 4األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1013 643 959 02
959 643 3المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10125 200 03
200 25المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101174 502 05
502 174منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10129 260 13
260 29المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 058 764 14
764 058 2المساهمات المحمولة على المشغل000

971 028 10جملة النشاط :

971 028 10جملة الوحدة العملیاتیة :

971 028 10جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة توزر :Nالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بتوزر :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بتوزر  :V النشاط
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األجر  األساسي  والتدرج 1012 832 265 01
265 832 2األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101863 994 02
994 863المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 1016 120 03
120 6المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10138 519 05
519 38منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 1016 915 13
915 6المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 329 327 14
327 329 1المساهمات المحمولة على المشغل000

140 077 5جملة النشاط :

140 077 5جملة الوحدة العملیاتیة :

140 077 5جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قبلي :Oالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بقبلي :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بقبلي  :W النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 048 426 01
426 048 4األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1013 780 696 02
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696 780 3المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10116 056 03

056 16المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 101166 381 05

381 166منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 10123 235 13

235 23المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 072 741 14

741 072 2المساهمات المحمولة على المشغل000
535 107 10جملة النشاط :

535 107 10جملة الوحدة العملیاتیة :

535 107 10جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة قابس :Pالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بقابس :S الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بقابس  :X النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 222 396 01
396 222 4األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1013 885 168 02
168 885 3المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10113 680 03
680 13المنح المرتبطة بالوظیفة000
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منحـة اإلنتـاج 101182 991 05
991 182منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10129 274 13
274 29المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 123 017 14
017 123 2المساهمات المحمولة على المشغل000

526 456 10جملة النشاط :

526 456 10جملة الوحدة العملیاتیة :

526 456 10جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة مدنین :Qالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بمدنین :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بمدنین  :Y النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 857 383 01
383 857 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1013 014 196 02
196 014 3المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10126 100 03
100 26المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101155 636 05
636 155منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10120 751 13
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751 20المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 904 860 14

860 904 1المساهمات المحمولة على المشغل000
926 978 8جملة النشاط :

926 978 8جملة الوحدة العملیاتیة :

926 978 8جملة البرنامج الفرعي :

برنامج القیادة والمساندة بالمندوبیة الجهویة للتربیة تطاوین :Rالبرنامج الفرعي

الكتابة العامة بتطاوین :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

القیادة والمساندة بتطاوین  :Z النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 462 436 01
436 462 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1012 335 407 02
407 335 2المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10116 752 03
752 16المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101107 915 05
915 107منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10117 993 13
993 17المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 710 373 14
373 710 1المساهمات المحمولة على المشغل000
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876 650 7جملة النشاط :

876 650 7جملة الوحدة العملیاتیة :

876 650 7جملة البرنامج الفرعي :

000 739 295جملة البرنامج :

000 000 800 5 جملة الموارد العامة للمیزانیة

5 800 000 000 الجملة العامـة :



  : مهمة التربیة26المهمة  

2020 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  المرحلة االبتدائیة1البرنـامج 

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

مؤسسات أخرى 22446 212 000 30
000 212 46دیوان الخدمات المدرسیة047

000 212 46جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تسییر المؤسسات4النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 224216 000 11
000 94المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین ببئرالقصعة ببن عروس101
000 80المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین بقابس102
000 42المدرسة اإلبتدائیة للكفیف بسوسة106

المندوبیات الجهویة للتربیة 22413 057 000 19
000 1460المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 2550المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
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000 507المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
000 466المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
000 615المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 305المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 645المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 595المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 425المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
000 525المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 360المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 365المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 666المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 600المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 640المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
000 430المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 520المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
000 1580المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 2543المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 550المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 665المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
000 222المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
000 583المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 271المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 674المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 295المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

مؤسسات أخرى 22464 000 30
000 24المبیــــت اإلبتدائــــي بالمناقعـــة زغـــوان042
000 40المبیــــت اإلبتدائـــــي بماطــــــر043

000 337 13جملة النشاط :
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000 549 59جملة الوحدة العملیاتیة :

000 549 59جملة البرنامج الفرعي :

000 549 59جملة البرنامج :
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 :  المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي2البرنـامج 

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

مؤسسات أخرى 22422 270 000 30
000 270 22دیوان الخدمات المدرسیة047

000 270 22جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تسییر المؤسسات4النشاط 

مؤسسات التعلیم الثانوي 22425 969 000 06
000 105المدرسة الصادقیة بتونس001
000 70معهـــد بورقیبـة النموذجي بتونــس002
000 57المعهــــد العلــوي003
000 64معهــد بــاردو004
000 70معهـــد محمد عطیة بخزنـدار005
000 68معهـــد راضبة الحداد بالعمــران006
000 69معهـد نهج اإلمام مسلم بالمنزه007
000 42معهـــد منفلــوري بتونس008
000 40معهــد نهج الباشــا بتونس009
000 55معهــد نهج روسیــا بتونس010
000 58معهـــد قرطـاج الرئاســة011
000 66معهــد قرطـاج حنبعـل012
000 47  بحلق الوادي1934 مارس 2معهــد نهج 013
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000 75معهــد حي ابن خلدون بتونس014
000 70معهــد السیجومـي015
000 65معهـــد محمد العربي الشماري بالوردیة016
000 250المعهـــــــد الریاضي بیار دي كوبرتان بالمنزه017
000 46معهـــد المنـــزه التاســــع019
000 44معهـــد العهد الجدید بالكباریـــة020
000 72 معهـــد الزهــروني021
000 33معهـــد حي الحدیقـــــة022
000 242معهـــد باردو 023
000 54 بتونس1938 أفریل 9معهـــد شارع 024
000 90معهـــد باب الخضــراء بتونس025
000 40معهـــد العمران األعلى026
000 67معهـــد الكــــــرم027
000 38معهـــد عائشة بالغة بنهــج مرسیلیــا تونس028
000 39معهـــد جبل الجلـــــــود029
000 49معهـــد اإلمتیاز بسیدي حسین030
000 72المعهـــــــــد النموذجي بأریانــــة031
000 60معهـــد المنــــزه الســـادس032
000 50معهـــد خیر الدیـــن بأریانــــة033
000 64معهد حنبعل بطبربـــــة034
000 138معهـــد ابن أبي الضیاف بمنوبـــة035
000 70معهد الفارابي بالمرناقیــــة036
000 44معهد إبن عرفة بالجدیـــــدة037
000 60معهد أبوالقاسم الشابي بحي التضامن038
000 85معهـــد الوفـــاء طریق رواد بأریانـــــة039
000 62معهـــد اسد ابن الفرات بوادي اللیل040
000 49معهـــد قلعــة األندلـس041
000 32معهـــد حسن حسني عبد الوهاب بالمنیهلـــــة042
000 90معهـــد حمودة باشا بمنوبــــة043
000 62معهـــد حنبعـــل بأریانــــة044
000 46معهـــد طریــق الشویقــــي بطبربــــة045
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000 57معهـــد الشبــاب بــدوارهیشـــر046
000 49معهـــد نهج العطارین بأریـــانة047
000 47معهـــد الرفاهة بالمنیهلة048
000 73معهـــد ابن رشیـــــق بالزهــــراء049
000 67معهـــد بــن عـــروس050
000 58معهـــد حمــام األنــــف051
000 46معهـــد ابن خلـــدون بــــرادس052
000 47معهـــد نهج طـــه حسیـــن بمقریـــــن053
000 48معهـــد مرنــــاق054
000 261معهـــد المحمدیة 055
000 37معهـــد ابن منظــور بالمدینة الجدیدة056
000 155معهـــد المروج 057
000 62معهـــد فوشانـــــة058
000 72معهـــد فرحـات حشـــاد برادس059
4معهـــد المـروج 060  72 000
000 38معهـــد حـــي الســـــالم ببومهل061
000 48معهـــد سلیمان بن سلیمان بزغــوان062
000 54معهـــد محمود المسعدي بالفحص063
000 54معهـــد ابن شرف بالناظـــور064
000 50معهـــد حي النزهـــة بزغــوان065
000 47معهـــد ابن شرف بالزریبة066
000 35معهـــد ابن رشیق ببئر مشارقة067
000 59معهـــد الحبیب ثامـــر ببنـــزرت068
000 46معهـــد منزل بورقیبـــــة069
000 69معهـــد ماطـــــر070
000 46معهـــد نهج باش حانبـــه ببنـــزرت071
000 64معهـــد محمد علي العنابـــي برأس الجبــــل072
000 48معهـــد فرحات حشـاد ببنــزرت073
000 43معهـــد العالیة074
000 43معهـــد طریق طبرقــة بماطــر075
000 58معهـــد سجنـــان076
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000 48معهـــد القنـــال بمنزل عبد الرحمان078
000 57معهـــد ابن سینــــا بمنـزل بورقیبـــة079
000 67معهـــد بنزرت080
000 50معهـــد منــزل جمیـــل081
000 47معهـــد بازینة082
000 47معهد بورقیبـــة بحمـــام الغـــزاز083
000 72معهـــد قربــــة085
000 73معهد عبد العزیز الخوجة بقلیبیة086
000 58معهـــد محمد بوذینة بالحمامـــات087
000 41معهـــد بنــي خیـــار089
000 70معهـــد الهواریــــة090
000 45معهـــد حي البستـــان بقلیبیــــة093
000 26معهد المیدة094
000 76معهـــد محمود المسعـــدي بنابـــل096
000 45معهـــد طریــق الشاطــئ بسلیمـــان098
000 96معهـــد قرنبالیـــة099
000 80معهـــد نهـــج الطیب المهیـــري بمنزل تمیــم100
000 47المعهد النموذجي بنابل101
000 41معهـــد منزل بوزلفة102
000 64معهـــد ابن الهیثم بباجـــة103
000 42معهـــد عمر القلشاني بباجــــــة104
000 65معهـــد الطاهر بن عاشور بنفـــزة105
000 50معهـــد البشیر صفر بعمـــدون106
000 42معهـــد ابن أبي الضیاف بتبرســــــق107
000 32معهـــد العهد الجدید بتیبـــــار108
000 42معهـــد ابن زیـــدون بتستـــور109
000 35 بقبالط1934 مارس 2معهـــد 110
000 54معهـــد ابن منظور بالمـــزارة باجــــة111
000 54معهـــد أبو القاسم الشابي بمجــاز البــــاب113
000 57 بباجة1934 مارس 2معهـــد 114
000 32معهـــد شارع البیئة بباجة 115
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000 64معهـــد شارع الحریـــة بجندوبـــة116
000 63معهـــد عین دراهــــم117
000 56 بطبرقة1934 مارس 2معهـــد 118
000 79معهـــد بوسالــــم119
000 80معهـــد غار الدمـــاء120
000 57معهـــد خمیس الحجـــري بجندوبـــة121
000 103معهـــد فرنانـــــــة122
000 35معهـــد ابو القاسم الشابي بغار الدمــــاء123
000 58معهـــد طبرقــــــة124
000 46 بجندوبة1938 أفریل 9معهـــد 125
000 57معهـــد شارع البیئة ببوسالم126
000 72معهـــد العهد الجدید حي الهادي بن حسین بجندوبة127
000 42معهـــد اإلمتیاز بوادي ملیـــز128
000 77المعهــــد النموذجـي بالكــاف129
000 46معهـــد تاجرویـــن130
000 65معهـــد شـارع المنجـي سلیـــم بالكــــاف132
000 49معهـــد الحبیــب بورقیبـــة بالدهمانــي133
000 39معهـــد الجریصــــة134
000 40معهـــد الســـرس135
000 45معهـــد قلعــة السنــــان136
000 21معهـــد القلعـــة الخصبــة بالكــاف137
000 32معهـــد نبــــر138
000 85معهـــد نهــج أحمــد عمـــارة بالكــــاف139
000 49 بساقیة سیدي یوسف1958 فیفري 8معهـــد 140
000 40 بالكاف1934 مارس 2معهـــد 141
000 66معهـــد سلیانــة142
000 48معهـــد بوعـــرادة143
000 28معهـــد برقــو144
000 64معهـــد الكریـــب145
000 35معهـــد الروحیـــة146
000 51معهـــد مكثــــر147



150 نظـام أمـد

000 73 بسلیانة1934 مارس 2معهـــد 148
000 47معهـــد قعفــــــور149
000 34معهـــد شارع فرحـات حشـاد بمكثــر150
000 34معهـــد حـي الحیـاة بسیـدي بورویـــس151
000 26معهـــد كسرى152
000 225معهـــد قعفور 153
000 67معهـــد ابن خلدون بسلیانة154
000 34 بالقصرین1934 مارس 2معهـــد 155
000 97معهـــد سبیطلــــة156
000 48معهـــد ابن شــرف بتالـــــة157
000 94معهـــد الشابـــي بالقصریـــــن158
000 63معهـــد سبیبـــــــة159
000 59معهـــد فریانـــة160
000 51معهـــد فوسانــــة161
000 57معهـــد ماجل بلعبــــاس162
000 87معهـــد القصریــــــن163
000 73معهـــد حي المنــــار بالقصریـــن164
000 42معهـــد اآلثــار بسبیطلـــة165
000 42معهـــد جدلیــان166
000 34معهـــد تالة167
000 79المعهـــد النموذجـــــي بسوســـــــــة168
000 73معهـــد شارع الطاهر صفــر بسوســـة169
000 49معهـــد عبد العزیز الباهي بسوســـة170
000 76معهـــد علي بورقیبـــة بالقلعـــة الكبــــرى171
000 71معهـــد حمـــام سوســــــة172
000 37معهـــد فرحات حشاد بمساكن173
000 32معهـــد سیدي بوعلــــــي174
000 39معهـــد حي الریــاض بسوســـــــة175
000 48معهـــد سالــم بن حمیــدة بأكـــودة176
000 62 بسوسة1934 مارس 2معهـــد 177
000 77معهـــد عثمـــان الشطــي بمساكـــن178



151 نظـام أمـد

000 72معهـــد أحمد نورالدین بسوســــــة179
000 30معهـــد حي الرمانة بالقلعة الصغرى180
000 42معهـــد ابن رشد حي الریــاض بسوســـــة181
000 68معهـــد النفیضـــة183
000 62معهـــد ابن رشیـــق بالقیــــروان184
000 46معهــد رقـــادة بالقیـــــروان185
000 54معهـــد نصر اللــــه186
000 59معهـــد حفـــوز187
000 63معهـــد بوحجلــــة188
000 40معهـــد الوسالتیـــــة189
000 53معهـــد السبیخــــــة190
000 48معهـــد عقبــة ابن نافـــــع بالقیــــروان191
000 51معهـــد علي الزواوي بحاجب العیــــــون192
000 41معهـــد العــال193
000 37معهـــد الشــــــراردة194
000 66معهـــد دار األمـــان بالقیـــروان195
000 59معهـــد ابن الجـزار بالقیــروان196
000 38معهـــد نهـج ابن عرفـــة بالشبیكــــة197
000 41معهـــد ابن خلدون بالوسالتیة198
000 36معهـــد األغـــالبة بالقیروان199
000 26معهـــد ابن سینا بنصراهللا200
000 26معهـــد منزل المهیري201
000 63معهـــد بورقیبـــة بالمنستیـــر202
000 66معهـــد سعید ابي بكـــر بالمكنیــــن203
000 74معهـــد جمـّـــال204
000 54معهـــد طبلبـــــة205
000 33معهـــد البقالطــــة206
000 32معهـــد صیادة207
000 32معهـــد بنــي حســـــان208
000 38معهـــد قصیبة المدیوني بالمنستیــــر209
000 39معهـــد علي بورقیبة ببنبلـــة210
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000 26معهـــد خنیـــــــس211
000 39معهـــد الساحلین212
000 71معهـــد شارع فطومـة بورقیبـة بالمنستیــــر213
000 58 بقصر هالل1934 مارس 2معهـــد 214
000 39معهــد المكنین215
000 43معهـــد زرمدین216
000 32 بقصر هالل2معهـــد حي الریاض 217
000 33معهـــد الوردانین218
000 28معهـــد منزل الحیاة219
000 65 معهـــد قصـــور الســــاف220
000 46معهـــد أبو القاسم الشابي بالشابـــــة221
000 53معهـــد الجــــــم222
000 53معهـــد الطاهر صفر بالمهدیـــــة223
000 41معهـــد شربـــــان224
000 47معهـــد بومــرداس225
000 28معهـــد رجیــش226
000 30معهـــد سیــدي علـــــوان227
000 41معهـــد هبیـــرة228
000 63معهـــد السواســــي229
000 53معهـــد ابن سینا بالمهدیـــــة230
000 29معهـــد ملولش231
000 43معهـــد أوالد الـــشـــامخ232
000 66المعهـــــــد النموذجــي بصفاقـــــس233
000 83 بصفاقس1955 نوفمبر 15معهـــد 234
000 65معهـــد الهـادي شاكــر بصفاقـــس235
000 71معهـــد مجیـدة بولیلـــة بصفاقـــس236
000 50 بصفاقس1957 جویلیة 25معهـــد 237
000 46معهـــد الحبیب ثامــر بصفاقــس238
000 29معهـــد فرحـات حشــاد بقرقنـــة239
000 48 بجبنیانة1952 جانفي 18معهـــد 240
000 41معهـــد الحبیب معـزون بصفاقــس241



153 نظـام أمـد

000 64معهـــد محمد علي بصفاقـــس242
000 51معهـــد الحنشـــــة243
000 55معهـــد المنجي سلیــم بساقیـــة الزیــت244
000 30معهـــد عقــــارب245
000 42 معهـــد بئــر علي بن خلیفــة246
000 44معهـــد منــزل شاكــــــر247
000 57معهـــد حي الحبیــب بصفاقـــــــس248
000 66 بصفاقس1956 مارس 20معهـــد 250
000 60 بصفاقس1938 أفریل 9معهـــد 251
000 54معهـــد علي بورقیبـــة بالمحـــرس252
000 27معهـــد حــــزق253
000 65معهـــد العهد الجدید بالصخیرة254
000 43معهـــد أبو القاسم الشابي بالشیحیة255
000 36معهـــد محمود مقدیش بصفاقس256
000 25معهـــد أبوالحسن اللخمي بصفاقس257
000 32معهـــد العامرة258
000 62معهـــد الغریبـــة259
000 263معهـــد بئرعلي بن خلیفة 260
000 50المعهـــــد النموذجـــي بقفصـــة261
000 66معهـــد حسین بوزیــان بقفصـــة262
000 62معهـــد حــــي الشباب بقفصــــة263
000 51معهـــد احمــد التلیلــي بقفصـة قصــر264
000 50 بالردیف1934 مارس 2معهـــد 265
000 47 بأم العرائس1938 أفریل 9معهد 266
000 39معهـــد المضیلـــــة267
000 58معهـــد القطـــار268
000 42معهـــد السنـــــد269
000 49معهـــد المتلــــوي270
000 40معهـــد ابن راشـد بقفصــــــة271
000 22معهـــد طریق قفصــة بالمتلــــوي272
000 43معهـــد أحمـــد السنوســــي بقفصـــــة273



154 نظـام أمـد

000 44معهـــد ابن المنظور المتلوي274
000 37معهـــد قصر قفصة275
000 74معهـــد سیــدي بوزیـــد277
000 64معهـــد المكناســي278
000 64معهـــد جلمــــــة279
000 50معهـــد سیــدي علــي بن عـــون280
000 33معهـــد أوالد حفـــــوز281
000 57معهـــد الرقــــــاب282
000 50معهـــد منــزل بوزیــــان283
000 42معهـــد بئــر الحفــي284
000 42معهـــد مزونــــــة285
000 41 بسیدي بوزید1934 مارس 2معهـــد 286
000 64معهـــد لســودة بسیدي بوزیــد287
000 58معهـــد السبالـــة288
000 68 بسیدي بوزید1938 أفریل 9معهـــد 289
000 50معهد إبن خلدون بسیدي بوزید290
000 46معهد الطاهرالحداد بالرقاب291
000 30معهد إبن رشد بالمكناسي292
000 48معهـــد نفطـــة293
000 43 بدقاش1934 مارس 2معهـــد 294
000 66معهـــد أبو القاسم الشابـي بتــوزر295
000 49معهـــد اإلمتیاز بتــوزر296
000 46معهـــد حي المنــارة بقابــس297
000 53معهـــد محمد علــي بالحامـــة298
000 55معهـــد مــارث299
000 61معهـــد أبو لبابــــة بقابــــس300
000 46معهـــد  ابن خلدون بالمطویة301
000 53معهـــد واحــة شنني بقابـــس302
000 57معهـــد الطاهر الحـداد بالحامـــة303
000 57معهـــد شارع الجمهوریــة بقابــــس304
000 35معهـــد مطماطــــة الجدیــــدة305



155 نظـام أمـد

000 70معهـــد أبو القاســم الشابــي بقابـــس306
000 44معهـــد العرقــوب بمــارث307
000 46معهـــد الصمباط308
000 36معهـــد دوز309
000 50معهـــد ابن منظور بقبلــي310
000 42معهـــد ابن الهیثم بســــوق األحـــد311
000 38معهـــد العهد الجدیــد بـــدوز312
000 27معهـــد ابن خلــدون بطنبـــــار314
000 28معهـــد خیر الدیــن بجنعـــــورة315
000 56معهـــد نهــج ابن سینـــا بقبلـــي316
000 37معهـــد اإلمتیــــاز بـــدوز317
000 47معهد الفوار318
000 32معهـــد المنشیة319
000 67معهـــد بنقــــردان320
000 37معهـــد میـــــدون321
000 34 بجرجیس1934 مارس 2معهـــد 322
000 38معهـــد طریــق قابــس بمدنیــــن323
000 45معهـــد المــــــاي324
000 56المعهد النموذجي بمدنین325
000 62معهـــد بني خـــــــداش326
000 42معهـــد أجیــم جربـــة328
000 38 بجربـــة2معهـــد حومة السوق 329
000 247معهـــد بنقردان 330
000 83معهـــد مدنیـــن331
000 83معهـــد حومـــة الســـوق بجربـــة332
000 55معهـــد جرجیـــس333
000 33معهـــد ابن رشد بجرجیـــس334
000 239معهـــد مدنین 335
000 36معهـــد ابن سینا طریــق تطاوین بمدنیــــن336
000 75معهـــد تطاویــن337
000 38 بغمراسن1934 مارس 2معهـــد 338
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000 39معهـــد الرقبــة بتطاویـــن339
000 236معهـــد تطاوین 340
000 38معهـــد حي المهرجـــان بتطاویـــن341
000 27معهـــد بئــر لحمــــر342
000 37معهـــد رمـــادة343
000 30معهـــد حـــي برورمت بتطاوین344
000 30معهـــد الصمــــار بتطاویـــن345
000 48معهد ابن أبى الضیاف بمرسى السعادة346
000 36معهـــد قرطاج بیرصة347
000 34معهد سیدي ثابت348
000 50معهـــد برج السدریة349
000 74معهـــد حي األمل بفوشانة350
000 43معهـــد الفارابي بالفحص351
000 41معهـــد رأس الجبل352
000 42معهـــد فرحات حشاد ببوعرادة353
000 34معهد الجوهرة بسوسة354
000 54معهـــد الصادق الفقي بساقیة الدائر355
000 29معهـــد الفارابي بالقطار357
000 5معهـــد بلخیر358
000 12معهـــد سیدي مخلوف359
000 28معهـــد إبن حزم طریق المرسى ببنقردان360
000 20معهد غمراسن361
000 84معهد ابن سینا بالكباریة362
000 40معــهد سكرة363
000 33معهد إبن منظورببرج العامري364
000 33معهد ابن رشد بمنزل بورقیبة365
000 38معهد نهــج المنــزه ببني خّالد366
000 47معهد العهد الجدید ببوسالم367
000 25معهد علي الحصري بتاجروین368
000 31معهد فرحات حشاد بالكاف الغربیة369
000 271معهد سبیطلة 370
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000 29معهد أبو القاسم الشابي بجّمال372
000 29معهد عمیرة الحّجاج بالمكنین373
000 32معهد  أبو القاسم الشابي قصور الساف374
000 26معهد حي سیدي عبد القادر بالردیف375
000 32معهد غنوش377
000 61معهد خالد ابن الولید بدوارهیشر378
000 12المعهد النموذجي للفنون بالعمران379
000 47معهد حي النصر بأریانة380
000 62معهد أبو القاسم الشابي بمرناق381
000 338معهد المدینة الجدیدة 382
000 41معهد المحمدیة383
000 41 ببنزرت1963 أكتوبر 15المعهــــد النموذجي 384
000 49معهد دار شعبـان الفهــري385
000 73معهد شارع علي البلهوان بنابل386
000 37معهد نفزة387
000 36معهد علي البلهوان بباجة388
000 41معهد حي الزهور بالقصرین389
000 43معهد ابن سینا بمساكن390
000 41المعهد النموذجي بالقیروان391
000 21معهد لمطة392
000 25معهد الفاضل بن عاشور طریق المهدیة بساقیة الدائر393
000 35معهد الهـادي السوسـي بصفاقــس394
000 32معهد زنوش395
000 26معهد حّوال الوادي ببلخیر396
000 36معهد إبن عرفة بسوق الجدید397
000 34معهد بشیر خریف بنفطة398
000 43المعهد النموذجي بقابس399
000 27معهد سیدي زكري بجربة400
000 26معهد نهج صیادة بالوردیة401
000 60معهد الحرایریة402
000 70معهد العهد الجدید بحي التضامن403
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000 43معهد برج الوزیر404
000 647معهد المروج 405
000 37معهد البشیرالنبهاني بحمام األنف406
000 31معهد بوعرقوب407
000 25معهد محمود المسعدي بمجاز الباب408
000 34معهد حي المنجي سلیم بسلیانة409
000 24معهد الباجي المسعودي بالكریب410
000 39معهد العیون411
000 32معهد حي الریاض ببوفیشة412
000 33معهد أبوالقاسم الشابي بحاجب العیون413
000 26معهد التاللسة414
000 35معهد ابن رشیق حي األنس بساقیة الّزیت415
000 30 بالردیف1952 جانفي 18معهد 416
000 33معهد طریق توزر بالمتلــــوي417
000 25معهد أوالد بوعمــــران418
000 30معهد ابن شباط  بالردیف 420
000 29معهد قصرالجدید421
000 36معهد حي النور بتطاوین الّشمالّیة422
000 43معهد مرسى الریاض423
000 71 بسیدي حسین2معهد حي بوقطفة 424
000 40معهد حي الصحافیین الغزالة برواد425
000 28معهـــد الفحص426
000 46معهد أبوالقاسم الشابي بالقلعة الكبرى427
000 19معهد أبوالقاسم الشابي بكسرى428
000 30معهد فائض429
000 37 بالسعیدة1956 مارس 20معهد 430
000 32معهد إبن الهیثم ببنقردان431
000 55معهد سیدي حسین - تونس432
000 44معهد شارع اإلستقالل بشباو- وادي اللیل433
000 45معهد غزالة434
000 34معهد تاكلسة435
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000 28معهد تستور436
000 52معهد جندوبة437
000 20معهد الطویرف438
000 41معهد تالبت439
000 227معهد عقارب 440
000 24معهد اإلمتیاز بسیدي بوزید441
000 24معهد المحاسن442
000 57معهد حي األمل بقابس443
000 38معهد أبو القاسم الشابي بمدنین444
000 32معهد الظویهربجرجیس445
000 54معهد العوینة446
000 46معهد محمود المسعدي بحي التضامن447
000 35معهد المغیرة بفوشانة448
000 27معهد صواف449
000 35معهد تینجة450
000 31 بسجنان1963 أكتوبر 15معهــــد 451
000 34معهد محمود المسعدي بالدهماني452
000 39 بالروحیة1معهد حي األنس 453
000 36معهد اإلمتیاز بفوسانة454
000 25معــــهد العهد الجدید بتالة455
000 30معهد محمود المسعدي بالسبیخة456
000 40معهد  فرحات حشاد بحفوز457
000 36معهد  الطاهر الحداد ببوحجلة458
000 88المعهد النموذجي بالمنستیر459
000 57معهد إبن رشد بالشابة460
000 25معهد محمود المسعدي بالحنشة461
000 27 معهـــــد مصطفى الفراتي بصفاقس462
000 38معهد الخلیـج طریق سیدي منصور بصفاقـس463
000 27معهد ابن خلدون بسیدي عیش464
000 30معهد محمود المسعدي ببئر الحفي465
000 32معهد دخیلة توجان467



160 نظـام أمـد

000 24معهد الزارات468
000 37معهد إبن خلدون بمدنین469
000 32معهد أبوالقاسم الشابي بتطاوین الجنوبیة470
000 29معهد تمغـــزة471
000 31معهد محمد الدشراوي بالمنزه التاسع472
000 35معهد اإلمتیازبالجدیدة473
000 30معهد أوتیك474
000 47معهد خمیر بعین دراهم475
000 43معهد إبن خلدون بفرنانة476
000 51معهد العهد الجدید بالقصور477
000 32معهد اإلمتیاز بأم العرائس478
000 11معهد منزل الحبیب479
000 27معهد ابن الهیثم مطماطة الجدیدة480
000 40معهد الطیب المهیري طریق العین بصفاقس481
000 31معهد القیروان482
000 23معهد سیدي زید483
000 31معهد بنان بوضر484
000 25معهد سكرین بطبلبة485
000 251معهد حمام سوسة 486
000 239معهد النفیضة 487
000 33 حي الخضراء تونس36معهد نهج 488
000 42معهد دار فضال بسكرة489
000 40معهد خیر الدین باشا بالمروج  ـ  بئر القصعة490
000 37معهد العهد الجدید بالحمامات491
000 34 بمنزل تمیم1943 أفریل 7معهد شارع 492
000 28معهد الشاذلي خزندار بتبرسق493
000 31معهد المنجي سلیم بسبیبة494
000 42معهد حاسي الفریـــــــد495
000 48معهد فرحات حشاد بالرخمات496
000 39معهد حیـــــدرة497
000 40معهد محمود المسعدي بسیدي عبد الحمید - سوسة498
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000 26معهـــــد ساقیــــــة الخــــــادم499
000 23معهد النفاتیة500
000 26معهد البرادعة501
000 42معهد إبن أبي الضیاف ببئرعلي بن خلیفة502
000 59معهـــــــد ابن خلدون بالصخیرة503
000 30معهــــــــد الحسین بوزیان بمنزل بوزیان504
000 24معهد حزوة505
000 43معهد المطویة506
000 46معهد الكباریة507
000 232معهد الحرایریة 508
000 39معهد رواد509
000 20معهد حي القراوة بمكثر510
000 40معهد الزاویة والقصیبة والثریات511
000 31معهد سیدي الهاني512
000 27معهد كركر513
000 22معهد أبو اسحاق الجبنیاني بجبنیانة514
000 44معهد حي السرور بقفصة515
000 37معهد الخوارزمي بجلمة516
000 28معهد ابن الهیثم غنوش517
000 27معهد وادي النور بالحامة518
000 24معهد الریاض بحومة السوق519
000 26 بجربة2معهد میدون 520
000 51معهد الشاذلي عطاء اهللا القیروان521
000 37معهد الحامة522
000 29معهد جمنـــة524
000 20 معهد بشـــــري525
000 46معهد علي الدوعاجي بمرسى السعادة526
000 58معهد حمیدة بكیر المنیهلة527
000 42معهد البطان528
000 25معهد محمد سالمة بعوسجة529
000 41معهد عمار فرحات بنفزة530
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000 68معهد مصطفى الفارسي بجندوبة531
000 228معهد نبر 532
000 29 بالسرس1956 مارس 20معهد 533
000 24معهد شارع ابن سینا بالعروسة534
000 28معهد ابن سینا ببوزقام535
000 54معهد أبو القاسم الشابي بفریانة536
000 24معهد ابن منظور بأوالد حفوز537
000 229معهد المزونة 538
000 20معهد ابن الجزار بسیدي علي بن عون539
000 22معهد ابوالقاسم الشابي بحي الشباب بقفصة540
000 26معهد قرمدة541
000 26معهد حاتم المكي بالمحرس542
000 20معهد محمود المسعدي بالجم543
000 30معهد العهد الجدید بزاویة المقایز544
000 29معهد قرطاج درمش545
000 27معهد وادي اللیل546
000 23معهد طبربة547
000 45معهد منوبة548
000 38معهد الناضور549
000 41معهد فرحاد حشاد بغار الدماء550
000 56المعهد النموذجي بالقصرین551
000 20معهد حامة الجرید553
000 23معهد ابن خلدون ببنقردان554
000 24معهد قاللة556
000 38المعهد النموذجي بیرم الخامس بالمنزه الثامن557
000 24معهد السالم حي الریاض بسوسة558
000 58معهــــد الهـادي خفشـــة بالمنستیـــر559
000 24معهد سیدي بوبكر560
000 28معهد رجیم معتوق561
000 30معهد دوار هیشر562
000 36 بقربة1934 مارس 2معهد 563
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000 20معهد طریق تونس ببرقو564
000 23معهد  طریق بني حســــان بجمال565
000 20معهد ابن رشیق بالسند566
000 228معهد بئر األحمر 567
000 22معهد علیم بالسند569
000 32معهد جبل السمان570
000 38معهد ابن خلدون بعین دراهم571
000 32معهد ابن سینا بقفصة572
000 29معهد ابن سینا  قرمبالیة573
000 21معهد القوســـة السنـــد574
000 128معهد ماجل بلعباس 575
000 45المعهد النموذجي بسیدي بوزید576
000 426معهد سهلول 577
000 16معهد القلعة578
000 221معهد بومهل 579
000 21معهد القنطرة580
000 22معهد بنــي مهیــرة بالصمار581
000 33معهد بوغـــرارة582
000 646معهد المروج 583
000 27المعهد النموذجي بجندوبة584
000 18معهد الباطن585
000 11معهد الخوارزمي بمساكن586
000 16معهد منزل نور587
000 5معهد الهیشریة588
000 24معهد العیایشة ببلخیر589
000 23معهد ضفاف البحیرة590
000 35المعهد النموذجي بحمام األنف591
000 31معهد باجة الشمالیة592
000 20معهد مجاز الباب593
000 21معهد طینة594
000 28المعهد النموذجي بسلیانة595
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000 332معهد المحمدیة 596
000 28المعهد النموذجي بساقیة الزیت597
000 19 القیروان2معهد العال598
000 21معهد هنشیر القالل سیدي بوزید599
000 15معهد حي عمر مدنین600
000 43معهد بودریاس فوسانة601
000 325معهد المكنین 602
000 30معهد عین جلولة603
000 30المعهد النموذجي بمنوبة604
000 25معهد كندار605
000 25المعهد النموذجي بالمهدیة606
000 25المعهد النموذجي بتوزر607

مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي 22425 122 000 07
000 21المدرســة اإلعدادیة حي ابن سینـا قصر السعیــد بــاردو001
000 27المدرسـة اإلعدادیـة شارع باب الجدیـد تونس002
000 25المدرسـة اإلعدادیـة بالحفصیــة تونــس003
000 38المد رســـة اإلعدادیـة بقرطــاج درمـــش004
000 25المدرسة اإلعدادیة توزر005
000 26المدرسة اإلعدادیـة ساحة معقل الزعیم تونس006
000 16المدرسة اإلعدادیـة ابن رشد تونس007
000 15المدرسة اإلعدادیـة نهج عبد الرزاق الشرایبي تونس008
000 26المدرسة اإلعدادیـة نهج المغـرب تونس009
000 30المدرسة اإلعدادیـة نهج الحبیب ثامـــر بــاردو010
000 29المدرسـة اإلعدادیـة ببئــــر الكــــرم العمـران011
000 16المدرسة اإلعدادیـة بالسراجیـــن012
000 14المدرسة اإلعدادیـة شارع البشیر صفر تونس013
000 33المدرسة اإلعدادیـة بحي الخضــراء تونس014
000 232المدرسة اإلعدادیـة بالمنار 015
000 29 بالكباریة1961 أكتوبر 15المدرسة اإلعدادیـة شارع 016
000 34المدرسة اإلعدادیـة بالعوینـــــة017
000 23المدرسة اإلعدادیــة الموقع الجمیل بالمنـــزه018
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000 20المدرسة اإلعدادیـة نهج المحطــة بتونس019
000 19المدرسة اإلعدادیـة نهج مجــاز البــاب بتونس020
000 30 المدرسة اإلعدادیــة بالمالسیــــن021
000 20 المدرسة اإلعدادیــة نهج األغلب التمیمي العمران022
000 19المدرسة اإلعدادیـة نهج الهادي شاكر تونس024
000 38المدرسة اإلعدادیـة بالوردیة تونس025
000 33المدرسة اإلعدادیـة نهج الجاحظ بالكــرم026
000 29المدرسة اإلعدادیـة اإلمام ابن عرفة بحي السویسي باردو027
000 38المدرسة اإلعدادیــة عقبة ابن نافــع الحرایریـــة028
000 22المدرســة اإلعدادیــة نهج السوسن األحمر بالوردیة029
000 28المدرسـة اإلعدادیـة الفاضل بن عاشــور المرســى030
000 228المدرسـة اإلعدادیـة حي السالمة الكباریة 031
000 37المدرسة اإلعدادیــة خیر الدین ببـــادرو032
000 26 بسیدي حسین1956 مارس 20المدرسة اإلعدادیــة 033
000 29 بالكباریة1المدرسة اإلعدادیــة إبن سینا 034
000 22المدرســة اإلعدادیـة نهج الرصــاص بالمنــزه035
000 43المدرســة اإلعدادیـة حي بوقطفة بالزهرونــي036
000 124المدرســة اإلعدادیـة بالمنار 037
000 24المدرسـة اإلعدادیـة نهج یوغرطة بباردو038
000 33المدرســة اإلعدادیـة بالعقبـــة039
000 23المدرسـة اإلعدادیـة الفارابي بحلق الوادي040
000 21المدرسـة اإلعدادیــة نهج كراتـشـــي بــاردو041
000 24 بحي التحریر62140المدرسـة اإلعدادیــة نهج 042
000 32المدرسـة اإلعدادیة طریق مجـاز الباب سیــدي حسیــن043
000 227المدرسـة اإلعدادیة المروج 044
000 30المدرســة اإلعدادیـة أسـد ابن الفـرات بالكرم الغربـي045
000 13المدرســـة اإلعدادیـة نهج فبریكـات الثلـج تونس046
000 29المدرسـة اإلعدادیـة نهـج لینیـــن تونس047
000 27 بالكباریة2المدرسـة اإلعدادیـة حي إبن سینا 048
2المدرسـة اإلعدادیـة بسیدي حسین 049  48 000
000 24 المدرسـة اإلعدادیـة نهج سكیكدة بجبل الجلود050
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000 25المدرسـة اإلعدادیـة حي باش حامبة بالزهور051
000 22المدرسـة اإلعدادیـة نهج ابن حسنیة حي التحریر052
000 27المدرسة اإلعدادیة بسیدي داود053
000 32المدرسة اإلعدادیة شارع الطیب المهیري بالمرسى054
000 19 ـ4المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون ـ 055
000 33المدرسـة اإلعدادیـــة الشابـــي بالمرناقیـــة056
000 37المدرسـة اإلعدادیـــة الریـــاض بالجدیــدة057
000 29المدرســة اإلعدادیــة حي الغزالـــة أریانـــة058
000 46المدرســـة اإلعدادیـــة خزنـــدارالدنــــــدان ـ منوبة059
000 46المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینـــا بــوادي اللیــل060
000 30المدرسة اإلعدادیـة نهج ابوالطیب المتنبي بمنوبـــة061
000 59المدرسة اإلعدادیـة العهد الجدید بالبطــــان062
000 25المدرسة اإلعدادیة  المنور صمادح نفطة063
000 31المدرسة اإلعدادیــة ابن رشد بالدنــدان066
000 38 بأریانة1952 جانفي 18المدرسة اإلعدادیــة 067
000 34المدرسة اإلعدادیـة علیسة بطبربـــــة069
000 24المدرسة اإلعدادیـة حي البستـــان اریانـــة070
000 26المدرسة اإلعدادیـة بالمنـــزه الســــادس071
000 36المدرسة اإلعدادیـة بدوارهیشر072
000 48 مارس بالمرناقیة20المدرسة اإلعدادیـة 073
000 33المدرسة اإلعدادیـة ببرج الوزیـــر باریانــــة074
000 26المدرســة اإلعدادیــة بالمنزه الخامــس075
000 29المدرسة اإلعدادیــة حي الجمهوریة بالمنیهلــــــة076
000 31المدرسة اإلعدادیة الهــادي شاكـــر ببنـــزرت077
000 28المدرسة اإلعدادیـة خیر الدیـــن بمنوبـــــة078
000 32المدرســـة اإلعدادیــة شبــاو بــوادي اللــــیل079
000 29المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیــق بــدوارهیشــــــــر080
000 26المدرسة اإلعدادیــة الفارابــــي بجعفـــــــــر081
000 34 بدوارهیشـــــر1956 مارس 20المدرسـة اإلعدادیــة 082
000 26المدرســـة اإلعدادیـة بالمنیهلــــة083
000 47المدرســة اإلعدادیـة بحي التضامــــن084
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000 33المدرســة اإلعدادیـة بحي الرمـــال طبربــــة085
000 29 المدرســة اإلعدادیـة برج البكوش بأریانة086
000 34المدرســة اإلعدادیـة حي المروج بقلعة األندلس087
000 28المدرســة اإلعدادیـة دار فضال بسكرة088
000 33المدرســة اإلعدادیـة حي المعزیة بواد اللیل089
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000 32المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف برج المسعودي277
000 44المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد مكثــــر278
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000 64المدرســـة اإلعدادیـة ببوعــرادة279
000 42المدرســـة اإلعدادیـة بكســـــرى280
000 34المدرســـة اإلعدادیــة بسیــدي بورویـــــس281
000 34المدرســـة اإلعدادیـة بالروحیــــة282
000 54المدرســـة اإلعدادیـة ببرقـــو283
000 32المدرســـة اإلعدادیـــة حي النـــور بسلیانـــة284
000 43المدرســة اإلعدادیــة بالكریــــب285
000 33المدرســــة اإلعدادیـة بمكثـــر286
000 28المدرسـة اإلعدادیـــة العبادلــــة بسبیطلـــة287
000 43المدرســة اإلعدادیـــة بماجـــل بلعبـــاس288
000 34المدرســة اإلعدادیـة " حي النــور" بالقصریــــن289
000 40المدرســــة اإلعدادیـة بحسي الفریـــد290
000 42المدرســـة اإلعدادیـة حي الزهـــورالقصریــــن291
000 34المدرســـة اإلعدادیـة بتالبـــــت292
000 19المدرســة اإلعدادیـة " ابن الفــرات " بتالـــــة293
000 37المدرســـة اإلعدادیـة بالعیـــــون294
000 33 بتالة1957 جویلیة 25المدرســــة اإلعدادیـة 296
000 41المدرســة اإلعدادیـة النموذجیة ابن رشد بالقصریــــن297
000 38المدرســـة اإلعدادیـة حي الخضـــــراء بسبیطلــــة298
000 33المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي سهیــــل299
000 40المدرســة اإلعدادیـة حي الفتـــح بالقصریـــــن300
000 32المدرســـة اإلعدادیــة ببوزقــــــام301
000 26المدرســـة اإلعدادیــة بخمــــــــودة302
000 38المدرســـة اإلعدادیــة باألحــــــواش303
000 27المدرســـة اإلعدادیـة بالشرایـــــع304
000 28المدرســة اإلعدادیـة بعین الخمایسیــــة305
000 28المدرســــة اإلعدادیــة بالدغــــــرة306
000 28المدرســــة اإلعدادیــة بالرخمــــات307
000 32المدرسة اإلعدادیة إبن عرفة بسبیطلة308
000 25 المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة309
000 35المدرســــة اإلعدادیــة بسبیبة310
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000 229المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة 311
000 35المدرســــة اإلعدادیــة حي البساتین بالقصرین312
000 33المدرســــة اإلعدادیــة بفریانة313
000 27المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بالقصرین314
000 42المدرسـة اإلعدادیـــة النموذجیة الباب الشمالي بسوســـة315
000 42 بمساكن1934 مارس 2المدرسـة اإلعدادیـــة 316
000 237المدرسـة اإلعدادیـــة بمساكن 317
000 23المدرسـة اإلعدادیـــة نهـج قسنطینــــــة بسوســــة318
000 35المدرســة اإلعدادیــــة الطاهرالحداد بالقلعـة الكبـــرى319
000 24المدرســة اإلعدادیــــة العهد الجدید بمساكـــن320
000 39المدرســـة اإلعدادیة بالزاویة والقصیبــة والثریــات321
000 19المدرســـة اإلعدادیة هرقلــــة322
000 29المدرســـة اإلعدادیة بسیـــدي الهانـــي323
000 19المدرســة اإلعدادیة نهـــج الســودان سوســـة324
000 21 المدرســــة اإلعدادیة بالكنایــــس325
000 21المدرســة اإلعدادیة ببورجیــــن326
000 35المدرســـة اإلعدادیة بالكنـــدار327
000 22المدرسة اإلعدادیـة حي خزامة سوسة328
000 33المدرسة اإلعدادیــة سهلـول حمام سوســـة329
000 26المدرسـة اإلعدادیــة نهـج العجمـي بن سعد القلعة الكبرى330
000 28المدرسة اإلعدادیة لطفي قرطاس331
000 28المدرسـة اإلعدادیـة بسیدي بوعلي332
000 22المدرسـة اإلعدادیــة المسعدیــــن333
000 29المدرسة اإلعدادیة حي الزهور سوســة334
000 31المدرسة اإلعدادیة بحي الریاض سوسة335
000 22 المدرسة اإلعدادیة علي البلهوان القلعة الكبرى336
000 30المدرسـة اإلعدادیـــة محمد الهادي العامري بالقلعـــة الصغــرى337
000 61المدرسة اإلعدادیة محمد العروي بسوسة339
000 26 المدرسة اإلعدادیة ببوحسینة 341
000 28 المدرسة اإلعدادیة حي الیاسمین بالنفیضة342
000 29المدرسة اإلعدادیة البحایر بحمام سوسة343
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000 29المدرسة اإلعدادیة بسوسة الجدیدة344
000 30 المدرسة اإلعدادیة حي الزهراء بسوسة345
000 27المدرسة اإلعدادیة بمساكن346
000 26 المدرسة اإلعدادیة طریق زغوان بالنفیضة347
000 27المدرسة اإلعدادیة الفارابي بالقلعة الكبرى348
000 20المدرسة اإلعدادیة أحمد العّواني بسیدي بوعلي349
000 35المدرسـة اإلعدادیـــة دار األمـــان بالقیــروان350
000 28 المدرســة اإلعدادیـــة ببوحجلـــــة المركــز351
000 37المدرســة اإلعدادیــــة بالشـــــراردة352
000 35 القیروان1934 مارس 2المدرســة اإلعدادیــــة 353
000 34المدرســـة اإلعدادیـة الحصـــري بالقیـــروان354
000 30المدرســــة اإلعدادیـة بمنــزل المهیــــري نصر اللــه355
000 39المدرســـة اإلعدادیـة بحفـــوز356
000 39المدرســـة اإلعدادیـة اإلمام سحنون ببوحجلـــة357
000 38المدرســـة اإلعدادیـة بالوسالتیــــــة358
000 32المدرســــة اإلعدادیـة بالشبیكــــــة359
000 30المدرســـة اإلعدادیـة بعین جلولـــــة الوسالتیـة360
000 32المدرسة اإلعدادیة ابن ابي الضیاف بحاجب العیون361
000 21المدرســة اإلعدادیـة الكبــارة نصراللــــه362
000 30المدرسـة اإلعدادیـة دار الجمعیـــــة بالسبیخـــــة364
000 25المدرسة اإلعدادیـة بالمساعیــــد ـ العــال365
000 25المدرســة اإلعدادیـة ببئــر الوصفـــان ـ الشــراردة366
000 23المدرســة اإلعدادیـة بالجهینــــــة ـ بوحجلـة367
000 32المدرســـة اإلعدادیـة المنصــورة القیـــروان368
000 35المدرســـة اإلعدادیـة إبن هاني بالقیـــروان369
000 28المدرســـة اإلعدادیـة بالزملــــــة ـ حفـوز370
000 35المدرســــة اإلعدادیـة بالسبیخـــــة371
000 29المدرســــة اإلعدادیـة بنصراللــــه372
000 27المدرســــة اإلعدادیـة بالعال373
000 30 المدرســــة اإلعدادیـة ابن رشد بالسبیخة374
000 32 المدرســــة اإلعدادیـة بحاجب العیون375
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000 27 المدرســــة اإلعدادیـة حي الزیاتین بحفوز376
000 25المدرسة اإلعدادیة إبن شرف بالقیروان377
000 33المدرسـة اإلعدادیـــة حـي الفتــح بجمـــال378
000 35المدرسـة اإلعدادیـــة ببنبلــــــــة379
000 21المدرسـة اإلعدادیـــة بعمیــرة التــــوازرة ـ المكنین380
000 14المدرسـة اإلعدادیـــة بسیـــدي بنــــورـ المكنین381
000 20المدرســة اإلعدادیـــة بعمیــرة الحجـــاج ـ المكنین382
000 25المدرسـة اإلعدادیــة مفیـدة بورقیبــــــة بالمنستیـــر384
000 32المدرســــة اإلعدادیــة بقصر هالل385
000 30المدرســــة اإلعدادیــة الطاهـر الحــداد المكنیــــن386
000 30 بقصر هالل1934 جانفي 3المدرســــة اإلعدادیــة 387
000 30المدرســة اإلعدادیــة بالساحلیـــن388
000 24المدرســـة اإلعدادیــة علي بورقیبـــة بالمنستیــــر389
000 26المدرسـة اإلعدادیــة التحــدي بخنیـــــس390
000 28المدرســة اإلعدادیـة الحـاج مبــروك األزرق بمنزل النــور391
000 20المدرســة اإلعدادیـة بزاویــة قنطـــش392
000 21المدرســـة اإلعدادیـة بطــوزة393
000 20المدرســــة اإلعدادیـة بالشراحیـــــل394
000 14المدرســة اإلعدادیـة بمنــزل فارســـي395
000 23المدرسة اإلعدادیـة بمنــزل كامــــــل396
000 29المدرسـة اإلعدادیـة بطبلبـــــة397
000 32المدرســة اإلعدادیـة بجمـــــــال398
000 29المدرســة اإلعدادیـة محمود بن ضیاء بالمكنین399
000 26المدرســـة اإلعدادیـة بقصیبـــة المدیونــي400
000 28المدرســة اإلعدادیـة ببــنـــــان401
000 30المدرســـة اإلعدادیــة بالبقالطــــــة402
000 31المدرســـة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بطبلبة403
000 15المدرســـة اإلعدادیــة بعمیرة الفحول 404
000 28 بالوردانین1934 مارس 2المدرســـة اإلعدادیــة  405
000 30المدرســـة اإلعدادیــة بصیـــــــادة407
000 31المدرســــة اإلعدادیــة اإلمتیاز بالمنستیر408
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000 36المدرسة اإلعدادیة بزرمدیـــن409
000 31المدرسة اإلعدادیة ببني حسان410
000 30المدرسـة اإلعدادیـة شارع بورقیبة ببومرداس411
000 25 بشربان1957 جویلیة 25المدرسـة اإلعدادیـة نهج 412
000 20المدرسـة اإلعدادیـة بالنفاتیـــــة ـ شربان413
000 25المدرسـة اإلعدادیــــة بساقیـــة الــخــــادم ـ سیدي علوان414
000 33المدرســة اإلعدادیــة شارع الحبیب بورقیبـــة بالمهدیــــة415
000 33المدرســة اإلعدادیــة بسیدي علوان416
000 33المدرســة اإلعدادیـة بالسواســـي417
000 33المدرســة اإلعدادیــة بأوالد الشامــــخ418
000 33المدرسة اإلعدادیــة " الزهراء " بالمهدیــة419
000 39المدرســة اإلعدادیــة أبو القاسم الشابي بالجم420
000 29المدرســة اإلعدادیـة بملولــــش421
000 26المدرسة اإلعدادیـة بالبرادعـــــــة422
000 28المدرســة اإلعدادیـة بالحكایمـــــة423
000 23المدرســة اإلعدادیـة بكركــــــر424
000 30المدرسة اإلعدادیـة ابن خلدون بقصـور الســـاف425
000 30المدرســة اإلعدادیـة فرحات حشاد بالشابــــة426
000 30المدرســة اإلعدادیـة شارع بورقیبـــة بقصــور الســـاف427
000 34المدرســـة اإلعدادیـة بسیـــدي زیـــــد ـ السواسي428
000 25المدرســـة اإلعدادیـة بالتاللســــة ـ الجــم429
000 33المدرســـة اإلعدادیـة بهیبـــــــون430
000 30المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بالشابــــة431
000 25المدرســـة اإلعدادیـة الحي الجدید الجــــــــم432
000 27المدرســـة اإلعدادیـة بهبیــــــــرة433
000 27المدرسة اإلعدادیة رمزي الزرلي بالسواسي434
000 22المدرسة اإلعدادیة برج العریف بالمهدیة435
000 28المدرسـة اإلعدادیـة بالسلطنـیــة436
000 28المدرسـة اإلعدادیــة حي األنس طریق تونس ساقیة الزیت437
000 31المدرسـة اإلعدادیــة الناظـور بئر علــي بن خلیفـــة438
000 31 صفاقس1963 أكتوبر 15المدرسـة اإلعدادیــة 439
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000 31المدرســة اإلعدادیـة الطاهـر الحداد بصفاقــــس440
000 52 المدرســة اإلعدادیـة بالصخیرة441
000 31المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبة صفاقس443
000 28المدرسة اإلعدادیة بالمحــــــــرس444
000 25المدرسـة اإلعدادیـة ابن الهیثم بصفاقس446
000 36المدرسـة اإلعدادیـة بجبنیانـــــــة447
000 36المدرســة اإلعدادیـة اإلمام سحنون طریق قرمدة صفاقـس448
000 44المدرســة اإلعدادیـة ببئـــر علــى بن خلیفـــة449
000 23 صفاقس1956 أوت 13المدرســة اإلعدادیـة 450
000 32المدرســة اإلعدادیـة باللــــوزة451
000 29المدرســة اإلعدادیـة الحسین بالحاج خالد بالحنشـــــــة452
000 29المدرســــة اإلعدادیـة بعقــــارب453
000 28المدرســـة اإلعدادیـة البستـــان بصفاقـــــس454
000 33المدرســـة اإلعدادیـة بساقیة الزیت455
000 26المدرســة اإلعدادیـة حي النــور بصفاقـــس456
000 20المدرســة اإلعدادیـة بنقطـــــة457
000 30المدرســة اإلعدادیـة بطینـــة بصفاقــــس459
000 25المدرســة اإلعدادیـة بالغرابـــــة460
000 19المدرسة اإلعدادیة البرمكي بالعوادنة منزل شاكر461
000 29المدرســة اإلعدادیـة علــي النــوري صفاقس462
000 31المدرســـة اإلعدادیـة مصطفى السالمي صفاقس463
000 26المدرسـة اإلعدادیـة حي الحـدائـــق بجبنیانـــــة464
000 39المدرسـة اإلعدادیـة بالشیحیة465
000 30المدرسـة اإلعدادیـة بقرقنة467
000 28المدرسـة اإلعدادیـة حلیمة الشعبوني بعقارب468
000 31المدرسـة اإلعدادیـة بمركز بوعصیدة بصفاقس469
000 21المدرسـة اإلعدادیـة حي الحبیب بصفاقس470
000 30المدرسـة اإلعدادیـة علي البلهوان بصفاقس471
000 46المدرسة اإلعدادیة غرة ماي صفاقس472
000 41المدرسة اإلعدادیة مصطفى حمدي بالعامرة473
000 27المدرسة اإلعدادیة الهادي العیادي حي الحبیب صفاقس474
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000 33المدرسـة اإلعدادیـــة الشعبیــة بقفصــة475
000 30المدرسـة اإلعدادیـــة بالمظیلـــة476
000 28المدرسـة اإلعدادیـــة النجـاح بالردیــف477
000 25 بقفصة1934 مارس 2المدرسـة اإلعدادیـــة 479
000 25 بأم العرائس1963 أكتوبر 15المدرسة اإلعدادیة 481
000 24المدرســة اإلعدادیــة اللـــــــة بقفصـــــة482
000 24المدرســـة اإلعدادیــة بزنــــــوش483
000 31المدرســة اإلعدادیــة بقفصــــة486
000 30المدرســـة اإلعدادیــة بحي الســرور قفصـــة489
000 19 المدرســــة اإلعدادیـة بالسنــــد490
000 24 المدرســـة اإلعدادیــة بأم العرائــــــس المحطة 491
000 22المدرســـة اإلعدادیــة العهد الجدید بالمتلوي493
000 12المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد وهیبة ـ قفصة494
000 26المدرسة اإلعدادیة حي الشباب بقفصة497
000 13المدرسة اإلعدادیة الشبیبة بقفصة498
000 42المدرسـة اإلعدادیــة ابن النفیس بجلمة499
000 32المدرسـة اإلعدادیــة طریـق السـد بالسبالــــة500
000 38المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا بالرقــــاب501
000 31المدرســة اإلعدادیـة بالهیشـــریــــة502
000 32المدرســـة اإلعدادیــة بالسعیــــدة503
000 37المدرسـة اإلعدادیــة بالمكناسي504
000 35المدرسـة اإلعدادیــة خالد بن الولید بسیدي بوزید505
000 25المدرسـة اإلعدادیــة العهد الجدیـــد بفائــض506
000 23المدرســة اإلعدادیــة بـأوالد سلیمــــــان507
000 34المدرســة اإلعدادیــة بمنــزل بوزیـــان508
000 40المدرســة اإلعدادیـة بســـوق الجدیـــد509
000 27المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد حفـــــوز510
000 37المدرســـة اإلعدادیـة بجلمــــــــــة511
000 30المدرسـة اإلعدادیــة ابن خلــدون بالمكناســــي512
000 45المدرســة اإلعدادیـة أبو بكـر القمـودي بسیدي بوزید513
000 32المدرســة اإلعدادیـة بالمزونــــة514
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000 25المدرســـة اإلعدادیـة بالمكــــــارم515
000 31المدرســـة اإلعدادیـة بالرقــــــاب516
000 22المدرســة اإلعدادیـة المــزارة بسیدي  بوزیــد517
000 28المدرســة اإلعدادیـة بلســـودة518
000 22 المدرســة اإلعدادیـة بام العظـــــام519
000 15المدرســة اإلعدادیـة بأوالد منصــــر520
000 32المدرســة اإلعدادیـة بسیدي بوزید الغربیـــة521
000 28المدرســــة اإلعدادیـة ببئــر الحفـــي522
000 31المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي علــى بــن عــون523
000 34 المدرســـة اإلعدادیـة بهنشیر القالل524
000 42المدرســـة اإلعدادیـة النموذجیة خیر الدین باشا بسیدي بوزید525
000 22 المدرســـة اإلعدادیـة رحـــــال ببئر الحفـــي526
000 22 المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بأوالد حفوز527
000 25المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي ببئر الحفي528
000 23المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف بالرقاب529
000 24المدرسـة اإلعدادیــة العهـد الجدیـد بدقـــاش530
000 27المدرسـة اإلعدادیــة بنفطة531
000 22المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف بحامـة الجریــد532
000 41المدرسـة اإلعدادیـة ابن شبــاط بتــوزر534
000 29المدرســة اإلعدادیـة المكي بالعزوز بنفطـــة535
000 24المدرســة اإلعدادیـة مصطفى خریف بتوزر536
000 27المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بوهالل537
000 19المدرســة اإلعدادیة عمر السعیدي بحـــزوة538
000 33المدرسـة اإلعدادیــة  طریق المطار بتوزر539
000 14المدرســة اإلعدادیة الشقراطسي بتوزر540
000 35المدرســة اإلعدادیـــة حـي األمـل بقابـــس541
000 21المدرسة اإلعدادیة عبد السالم السعفي طریق الحامة بقابس542
000 24المدرسـة اإلعدادیـــة العهـــد الجدیــد بالمطویـــة543
000 29المدرســـة اإلعدادیـة بمطماطـــة الجدیــدة544
000 46المدرســــة اإلعدادیـة ابن خلــدون قابـــس545
000 27المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبــة بقابـــس546
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000 22المدرسـة اإلعدادیـة حي محمــد علــي قابـــس547
000 26المدرســة اإلعدادیـة بــوذرف548
000 21المدرسة اإلعدادیة محمد خیر الدین بوعین بالمطویة549
000 36المدرســـة اإلعدادیـة بغنــــوش550
000 21المدرســة اإلعدادیــة بالسمبــــــــاط551
000 22المدرســة اإلعدادیـة بدخیلـــة توجـــان552
000 22المدرســـة اإلعدادیـة بالــــزارات553
000 19المدرســـة اإلعدادیــة بمطماطــــــة القدیمـــــة554
000 15المدرســـة اإلعدادیـة بمنـــزل الحبیـــب555
000 27المدرســــة اإلعدادیـة ابن شرف بمـــارث556
000 25المدرســة اإلعدادیـة العهد الجدید بقابـــــس559
000 19المدرســة اإلعدادیـة شننــي بقابــــس560
000 25المدرســــة اإلعدادیـة بكتانــــــة561
000 28المدرســـة اإلعدادیـة بــوادي النـــور الحامـــــة562
000 27المدرســـة اإلعدادیـة بطبلبـــــوـ قابـس563
000 31المدرسة اإلعدادیة مارث564
000 26المدرســة اإلعدادیــة العهد الجدیــد بالحامـــة565
000 25المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بغنوش566
000 26المدرســة اإلعدادیــة األشعاع بقابس567
000 21المدرســة اإلعدادیــة حي اإلزدهار بقابس568
000 19المدرســة اإلعدادیــة ببشیمة الحـــــــامة569
000 13المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بعرام ـ مارث الجنوبیة570
000 23المدرسـة اإلعدادیـــة النویل بـــدوز571
000 21المدرسـة اإلعدادیــة أم الصمعـة بسـوق األحــد572
000 21المدرسـة اإلعدادیــة عین سلیـم بطمبـــارـ قبلي الشمالیة573
000 22المدرســــة اإلعدادیـة بالبلیــــدات575
000 23المدرســة اإلعدادیـة بالمنشیـــــــة577
000 26المدرســة اإلعدادیـة ابوالقاســم الشابي قبلــــي578
000 26المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد بقبلـــــي579
000 21المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیـــق بــدوز580
000 34المدرســة اإلعدادیـة ابــن شـرف بــــدوز581
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000 25 المدرســـة اإلعدادیـــة بالقلعــــــة ـ دوز582
000 24المدرســـة اإلعدادیـــة الفارابي بقبلي583
000 24المدرسة اإلعدادیة الحصري بدوز584
000 20المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بقبلي585
000 30المدرسة اإلعدادیة إبن زیدون بالفوار586
000 16المدرسة اإلعدادیة بوعبداهللا بسوق األحد587
000 32المدرسـة اإلعدادیـة خیرالدین باشـــا بسیــدي مخلــوف588
000 39المدرسـة اإلعدادیــة بمیــدون جربــة589
000 23المدرسـة اإلعدادیـــة ابن عرفـــة بنقــردان590
000 47المدرســة اإلعدادیـة نهج المنجي سلیم بمدنیــن591
000 26المدرســة اإلعدادیـة السواني جربــة592
000 22المدرســة اإلعدادیـة بشمـــــاخ593
000 32المدرســة اإلعدادیـة ابو القاسم الشابي بنقــردان594
000 25المدرسـة اإلعدادیـة بجرجیـــس595
000 27المدرســـة اإلعدادیـة الریــاض جربــــة596
000 22المدرســـة اإلعدادیـة بقاللــــة جربـــة597
000 22المدرســة اإلعدادیـة بالسویحــــل جرجیـــس598
000 224المدرسـة اإلعدادیـة بجرجیس 601
000 29المدرســة اإلعدادیـة قصر الجدیــد ببني خـــداش602
000 23المدرســة اإلعدادیـة سدویكـــش ـ جربة603
000 34المدرســـة اإلعدادیـة حومــة الســوق جربـــة604
000 28المدرســة اإلعدادیــة ابن شـــرف بنقــردان605
000 15المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بجرجیــــس607
000 29 المدرســة اإلعدادیـة بحسي عمـــر608
000 21المدرســة اإلعدادیـة بملیتــــة جربــــة609
000 33المدرســـة اإلعدادیـة ببنــي خــداش610
000 30المدرســـة اإلعدادیـة حي الزیتونــي مدنیـــن611
000 32المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بمدنیـــن612
000 22المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا حومة السوق جربـة613
000 23المدرسـة اإلعدادیـة فرحـات حشــاد بمدنیـــن614
000 22المدرسـة اإلعدادیـة طریق الماي بآجیــــم615
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000 36المدرسـة اإلعدادیـة ابن رشیق طریق قابس بمدنین616
000 16المدرسـة اإلعدادیـة ابن منظور بالقریبیس ـ جرجیس617
000 25المدرسـة اإلعدادیـة ابن خلدون بالمــاي ـ جــــربة618
000 25المدرسـة اإلعدادیـة المحبوبین بجربــــة619
000 19المدرسة اإلعدادیة الفارابي الراقوبة الشرقیة سیدي مخلوف620
000 16المدرسة اإلعدادیة الفاضل بن عاشور ببني خداش621
000 20المدرسـة اإلعدادیــة الزهـــراء بتطاویــن622
000 22المدرسـة اإلعدادیـــة ببئــر لحمـــر624
000 16المدرســة اإلعدادیـة بغمــــــراسن625
000 13المدرسـة اإلعدادیـــة حي المهرجـــان بتطاویـن626
000 25المدرســة اإلعدادیــة حي النـــور تطاویـــن627
000 27المدرســـة اإلعدادیـة ابن رشــد بتطاویـــن628
000 20المدرســة اإلعدادیـة بالمزتوریــــة629
000 16المدرســة اإلعدادیــة بالذهیبــــة630
000 15المدرســة اإلعدادیــة بقصــــر اوالد دبـــــاب631
000 20المدرســـة اإلعدادیــة ابن عرفـــة غمراســــن632
000 20المدرســــة اإلعدادیـة بالرقبـــــة633
000 22المدرســــة اإلعدادیـة طریق أم الصویغ برمـــــادة634
000 12المدرســــة اإلعدادیـة الفرش بغمـــــراسن635
000 24 بتطاوین1952 جانفي 18المدرســــة اإلعدادیـة 636
000 18المدرســــة اإلعدادیة " الّبــــــر" بتطاوین637
000 19المدرســــة اإلعدادیة العهد الجدید بالصمار638
000 128المدرسة اإلعدادیة بالمروج 639
000 24المدرسة اإلعدادیة ببئرالباي640
000 72المدرسة اإلعدادیة حي القصر بالمحمدیة641
000 33المدرسة اإلعدادیة بمنزل بوزلفة642
000 26المدرسة اإلعدادیة ساحة الشهداء بنابل643
000 35المدرســـة اإلعدادیــة بجندوبة الجنوبیة644
000 229المدرســـة اإلعدادیــة بفرنانة 645
000 36المدرســــة اإلعدادیــة بجدلیان646
000 37المدرسة اإلعدادیة البیروني بالنفیضة647
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000 32المدرسة اإلعدادیة برقادة ـ القیروان648
000 31المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالقیروان649
000 23المدرسة اإلعدادیة الشابي بالوسالتیة650
000 25المدرسة اإلعدادیة الحبیب الشعبوني بصفاقس651
000 25المدرسة اإلعدادیة أحمد مالك بصفاقس652
000 28المدرسة اإلعدادیة حي فطومة بورقیبة بباردو653
000 28المدرسة اإلعدادیة ریاض النصر بأریانة654
000 26المدرســة اإلعدادیـــة  فرحات حشاد بسیدي ناجي655
000 26المدرسة اإلعدادیة محمد محفوظ بصفاقس656
000 25المدرسة اإلعدادیة بالحنشة658
000 35المدرسة اإلعدادیة بصبیح ـ الصخیرة659
000 20المدرسة اإلعدادیة البشیر خریف بالمحرس660
000 20المدرسة اإلعدادیة المنزه طریق المطار بقفصة661
000 26المدرسة اإلعدادیة األبیض بجلمة662
000 24المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالمزونة663
000 16المدرســة اإلعدادیة بزاویة العرب - دقاش664
000 23المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف حي الشارة ببنقردان665
000 19 بجبل الجلود1934 مارس 2المدرسة اإلعدادیة 666
000 32المدرسة اإلعدادیة بحي ابن خلدون667
000 26المدرسة اإلعدادیة بالسیجومي668
000 27المدرسة اإلعدادیة بالعمران األعلى669
000 22المدرسة اإلعدادیة سیدي عمر بالكرم الغربي670
000 28المدرسة اإلعدادیة نهج لوي براي حي الخضراء بتونس671
000 31 بحي التضامن1952 جانفي 18المدرسة اإلعدادیة 672
000 24المدرسة اإلعدادیة حي الرفاهة بالمنیهلة673
000 331المدرسة اإلعدادیة الرشیدیة بالمروج 674
000 328المدرسة اإلعدادیة الطاهر صفر بالمروج 675
000 14المدرسة اإلعدادیة بالزریبة قریة676
000 13المدرسة اإلعدادیة بسیدي عویدات677
000 27المدرسة اإلعدادیة بماطر678
000 27المدرسة اإلعدادیة بوشملة بجرزونة679
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000 29المدرسة اإلعدادیة جبل الّسمان بجومین680
000 31المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالحمامات681
000 22المدرسة اإلعدادیة الحبیب بوقطفة بقرنبالیة682
000 20المدرسة اإلعدادیة بتبرسق ــ فدان السوق683
000 24المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بنفزة684
000 21المدرسة اإلعدادیة الباطن بالقیروان687
000 26المدرسة اإلعدادیة عبد السالم المكني بالمكنین688
000 25المدرسة اإلعدادیة طریق الشاطئ برجیش689
000 15المدرسة اإلعدادیة بالعجانقة ـ جبنـــیانة690
000 33المدرسة اإلعدادیة بقصر قفصة691
000 27المدرسة اإلعدادیة بشاطئ السالم ـ قابس695
000 16المدرسة اإلعدادیة العوینة بدوز696
000 19المدرسة اإلعدادیة بزعفران ــ دوز697
000 30المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بجرجیس698
000 32المدرسة اإلعدادیة اإلمتیاز بمدنین699
000 27المدرسة اإلعدادیة طریق المستشفى ببنقردان700
000 29المدرسة اإلعدادیة بالحرائریة701
000 25المدرسة اإلعدادیة فجة خماخم بالمرناقیة703
000 29المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنوبة704
000 24المدرسة اإلعدادیة المدینة الریاضیة برادس705
000 27المدرسة اإلعدادیة  ابن ابي الضیاف بزغوان706
000 28المدرسة اإلعدادیة طریق تونس بماطر707
000 30 بمنزل بورقیبة3المدرسة اإلعدادیة سحنون 708
000 34المدرسة اإلعدادیة العهد الجدید بنابل710
000 23المدرسة اإلعدادیة العهد الجدید بقربة711
000 29المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد بالحمامات712
000 27المدرسة اإلعدادیة الطاهر بن عاشور بدار شعبـان الفهــري713
000 36المدرسة اإلعدادیة علي البلهوان بقلیبیة714
000 27المدرســـة اإلعدادیـــة بالمیدة715
000 21المدرسة اإلعدادیة بدارعلوش716
000 28 المدرســـة اإلعدادیـــة محمد البشروش بدار شعبان الفهري717
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000 18المدرسة اإلعدادیة الحریة شارع بورقیبة بباجة718
000 31المدرسة اإلعدادیة الجلیل بغار الدماء719
000 21المدرسة اإلعدادیة حي الدیربالكاف720
000 24المدرسة اإلعدادیة سواني العنب بالكاف721
000 27المدرسة اإلعدادیة شارع البیئة بأكودة722
000 12المدرسة اإلعدادیة الذهیبات بالعال724
000 25المدرسة اإلعدادیة المنجي سلیم بالسبیخة725
000 34المدرسة اإلعدادیة ببوحجلة726
000 23المدرسة اإلعدادیة بزالبة727
000 16المدرسة اإلعدادیة بالشحیمات الشمالیة728
000 19المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالجم729
000 20المدرسة اإلعدادیة المنصورة طریق سیدي منصور بصفاقس730
000 26المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بمنزل شاكر731
000 27المدرسة اإلعدادیة ابن شرف ببئر علي بن خلیفة732
000 45المدرســـة اإلعدادیـــة بساقیـــة الدائـــر734
000 19المدرس اإلعدادیة سیدي أحمد زروق بقفصة735
000 16المدرسة اإلعدادیة األمل بالمتلوي736
000 27المدرسة اإلعدادیة ابن الهیثم بسیدي بوزید737
000 22المدرسة اإلعدادیة الفارابي بسیدي علي بن عون738
000 20المدرسة اإلعدادیة ببوشمة739
000 15المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنزل الحبیب740
000 30المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي  حومة السوق جربة741
000 22المدرسة اإلعدادیة حمادي بجرجیس742
000 19المدرسة اإلعدادیة إبن سینا تطاوین743
000 29المدرسة اإلعدادیة بالمرسى744
000 22المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بالعمران األعلى745
000 16المدرسة اإلعدادیة بجبل الوسط746
000 232المدرسة اإلعدادیة بسجنان 747
000 16المدرسة اإلعدادّیة بقبالط748
000 20المدرسة اإلعدادیة ابن الهیثم بتاجروین749
000 15المدرسة اإلعدادیة صحراوي بفوسانة751
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000 25المدرسة اإلعدادّیة المنار بالقیروان752
000 23المدرسة اإلعدادیة احمد عیاد بقصر هالل753
000 24المدرسة اإلعدادیة المزاوغة754
000 19المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة حي البحري بصفاقس755
000 26المدرسة اإلعدادّیة ابن رشد بطینة756
000 23المدرسة اإلعدادّیة الفارابي بمنزل شاكر757
000 27المدرسة اإلعدادّیة ابن الهیثم ببئرعلي بن خلیفة758
000 29المدرسة اإلعدادّیة خیرالدین بالغریبة759
000 23المدرسة اإلعدادیة ابن الجزار بالّسند760
000 13المدرسة اإلعدادّیة العهد الجدید بشنني763
000 22المدرسة اإلعدادّیة بكوتین764
000 14المدرسة اإلعدادیة بالجرف765
000 18المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد سلطان بتطاوین الّشمالّیة766
000 11المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد عون بالصمار767
000 34 المدرسة اإلعدادّیة بسیدي ثابت768
000 48المدرسة اإلعدادّیة برواد769
000 22 بأریانة5المدرسة اإلعدادّیة التضامن 770
000 23المدرسة اإلعدادیة ببومهل771
000 48المدرسة اإلعدادیة حي الشباب بدوارهیشر772
000 20المدرسة اإلعدادّیة بالعال الحبیب773
000 14المدرسة اإلعدادّیة المنارة - نصراهللا774
000 13المدرسة اإلعدادّیة سیدي سعد - نصراهللا775
000 25المدرسة اإلعدادیة بمغیلة السبالة776
000 25المدرسة اإلعدادیة بالرمیلیة سوق الجدید777
000 26المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بقفصة778
000 19المدرسة اإلعدادیة بغیدمة الفوار779
000 24المدرسة اإلعدادّیة بالحامة780
000 21المدرسة اإلعدادیة بعمرة ــ مدنین781
000 28المدرسة اإلعدادیة بالطابعي ـ بنقردان782
000 21المدرسة اإلعدادیة بالمؤانسة ــ جرجیس783
000 15المدرسة اإلعدادیة بالقرع ــ أجیم784
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000 225 بسیدي حسین 1956 مارس 20المدرسة اإلعدادیة حي 786
000 25المدرسة اإلعدادیة بالمنیهلة العلیا787
000 23المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بمرناق788
000 224المدرسة اإلعدادیة بمنزل جمیل 789
000 28المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بسبیبة790
000 16المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بالمظیلة793
000 15المدرسة اإلعدادیة بالجرسین - قبلي الجنوبیة794
000 20المدرسة اإلعدادیة باألفــــــام ـ مطماطة الجدیدة795
000 59المدرسة اإلعدادیة المنارة طریق سیدي منصور بساقیة الدائر796
000 27المدرسة اإلعدادیة طریق تنیور بساقیة الزیت797
000 25المدرسة اإلعدادیة أبوزمعة البلوي بالقیروان798
000 21المدرسة اإلعدادیة بالكساسبة - بالسواسي799
000 19المدرسة اإلعدادیة بأوالد عبد اهللا ـ ملولش800
000 25المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بجمال801
000 22المدرسة اإلعدادیة طارق ابن زیاد بخزامة الشرقیة ـ سوسة802
000 28المدرسة اإلعدادیة حي الریاض الخامس ـ بسوسة803
000 47المدرســة اإلعدادیة ببوفیشة804
000 48 ببني خالد1952 جانفي 23المدرســة اإلعدادیة 805
000 43المدرسة اإلعدادیة ببوعرقـــــوب806
000 28المدرسة اإلعدادیة بقلعة األندلس807
000 21المدرسة اإلعدادیة ابن الجزاربالناظور808
000 28المدرسة اإلعدادیة بالدخیلة ـ طبربة809
000 43المدرسة اإلعدادیة ببرج العامري810
000 25المدرسة اإلعدادیة خیر الدین باشا بماجل بلعباس811
000 20المدرسة اإلعدادیة بأركو میدون ـ جربة813
000 20المدرسة اإلعدادیة بسیدي علي بن سالم814
000 28المدرسة اإلعدادیة بالرشارشة815
000 24المدرسة اإلعدادیة ببوحجر816
000 32المدرسة اإلعدادیة حي الریاض بالمرسى817
000 40المدرسة اإلعدادیة النموذجیة شارع علي طراد بتونس818
000 28المدرسة اإلعدادیة سیدي حسین819
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000 36المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنزه الخامس بأریانة820
000 31المدرسة اإلعدادیة السعیدة بوادي اللیل821
000 21المدرسة اإلعدادیة بالخیتمین822
000 28المدرسة اإلعدادیة بالمصیدة بنزرت823
000 26المدرسة اإلعدادیة بالشریفات - سلیمان824
000 22المدرسة اإلعدادیة بالرحمة - منزل بوزلفة825
000 34المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالكاف الشرقیة826
000 23المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة بسیدي عبد الحمید - سوسة827
000 30المدرسة اإلعدادیة بالقلعة الصغرى828
000 25المدرسة اإلعدادیة الجوهرة سهلول سوسة829
000 24المدرسة اإلعدادیة المستقبل بالوردانین830
000 43المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالمنستیر831
000 21المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بالصخیرة832
000 27المدرسة اإلعدادیة بتمغزة833
000 14المدرسة اإلعدادیة بنقة ـ سوق األحد834
000 20المدرسة اإلعدادیة إبن منظور بسوق األحد835
000 21المدرسة اإلعدادیة بتطاوین الشمالیة836
000 42المدرسة اإلعدادیة بتاكلســــة837
000 25المدرسة اإلعدادیة  إبن النفیس بالقصـــــور838
000 44المدرسـة اإلعدادیـــة النموذجیة بصفاقس839
000 21المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بأم العرائس840
000 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالوردیـــــة841
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحلق الـــوادي842
000 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأریانــــة843
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمرناقیـــة844
000 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببن عــــروس845
000 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بملطر846
000 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل جمیل847
000 26المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنابــــــل848
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقرنبالیــــة849
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمجــاز البـــاب850
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000 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجندوبـــــة851
000 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالكــاف852
000 7المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیانة853
000 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقصریـــن854
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسوســـــة855
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالنفیضــــــة856
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحفــــوز857
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمنستیــــــر858
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمكنیــــــن859
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــر هــالل860
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمهدیـــة861
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالجـــــم862
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي المروج طریق المطار بصفاقس863
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمحـــرس864
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقفصـــــة865
000 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیــدي بوزیــد866
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفطـــة867
000 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة شارع ابو القاسم الشابـــي بقابـــــس868
000 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة نهج الواحة بقابس869
000 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقبلــــي870
000 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمدنیـــن871
000 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتطاویــــن872
000 33المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بضفاف البحیرة873
000 230المدرسة اإلعدادیة بمدینة عمر المختارـ تونس 874
000 24المدرسة اإلعدادیة بالنخیالت875
000 14المدرسة اإلعدادیة ببوسلیم876
000 32المدرسة اإلعدادیة ببني خیار877
000 26المدرسة اإلعدادیة باجة المستقبل878
000 23المدرسة اإلعدادیة بیت الحكمة بالقیروان879
000 22المدرسة اإلعدادیة بالسرجة ـ حاجب العیون880
000 21المدرسة اإلعدادیة بالشوایحیة ـ الشراردة881
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000 21المدرسة اإلعدادیة محمد محسن البواب بالمنستیر882
000 21المدرسة اإلعدادیة بسیدي عامر883
000 13المدرسة اإلعدادیة بالغنادة884
000 26 بالمكنین1934 سبتمبر 5المدرسة اإلعدادیة 885
000 18المدرسة اإلعدادیة بالحاجب صفاقس886
000 26المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بحي األنس ساقیة الزیت887
000 25المدرسة اإلعدادیة النموذجیة حي المنارة بقابس الجنوبیة888
000 14المدرسة اإلعدادیة الفارابي بتطاوین الشمالیة889
000 29المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالعمران890
000 24المدرسة اإلعدادیة بسیدي عیش891
000 37المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بقفصة892
000 40المدرسة اإلعدادیة نهج األندلس بمنزل تمیم893
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة نهج فبریكات الثلج بتونس894
000 10المدرسة اإلعدادیة التقنیة زنقة سیدي عبد الرؤوف نهج المـّرتونس895
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بباب الخضراء تونــس896
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة نهـج الفیــان بالوردیــة897
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة نهج المقاومــة بحلق الــوادي898
000 19 المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي ابن خلدون899
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنوبــــــة900
000 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحمـــام األنـــف901
000 138المدرسة اإلعدادیة التقنیة برادس902
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بزغــوان903
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالفحــــص904
000 18المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل بورقیبة905
000 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببنـــــزرت906
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقربــــــة907
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببني خـــالد908
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل تمیـــم909
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقلیبیــــــة910
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیـمــــان911
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بباجــــــة912
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000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفــزة913
000 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتبرســــق914
000 32 جندوبة1938 أفریل 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة 915
000 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغــار الدمـــاء916
000 7المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقعفـــور917
000 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمكثـر918
000 20المدرسة اإلعدادیة بسبیطلة919
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بفریانــــة920
000 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأكــــودة922
000 10المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقلعــة الكبـــــرى923
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیدي بوعلــــي924
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمساكـــــن925
000 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنهـــــج فــاس القیــروان926
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنصر اللــــه927
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببوحجلـــــة928
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصیبة المدیوني929
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة القصاص بجمــــــــــال930
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بطبلبـــــة931
000 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالسواســــي932
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالشابـــــة933
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــورالســـاف934
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة العهد الجدیــد بصفاقـــس935
000 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي البساتیـن بصفاقـس936
000 13المدرسة اإلعدادیة محمد الجموسي یصفاقس937
000 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجبنیانـــــة938
000 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالردیـــف939
000 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمتلـــوي940
000 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأوالد حفــوز941
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالرقـاب942
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتـــوزر943
000 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالحامــــة944
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000 19 المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمـــارث945
000 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بـــدوز946
000 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجرجیــــس947
000 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة حومة السوق بجربــــة948
000 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغمــراســن949
000 237المدرسة اإلعدادیة زبیر التركي بالعوینة 950
000 27المدرسة اإلعدادیة محمد صالح الجابري حي نزهة السلطان بحمام الشط951
000 15المدرسة اإلعدادیة المیداني بن صالح ببلخیر952
000 25المدرسة اإلعدادیة عامر التونسي بالحنشة953
000 44المدرسة اإلعدادیة النموذجیة جعفر ماجد بالقیروان954
000 25المدرسة اإلعدادیة نهج سالم بشیر بالمنستیر955
000 28المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بخزندار956
000 19المدرسة اإلعدادیة حي السالم بالعامرة958
000 15المدرسة اإلعدادیة عقبة ابن نافع بالمزونة959
000 15المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بالشهبانیة960
000 324المدرسة اإلعدادیة ابن سینا 961
000 70المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمنوبة962
000 43المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمدنین963
000 19المدرسة اإلعدادیة الحبابسة بالروحیة964
000 21المدرسة اإلعدادیة ببرج الطویل965
000 15المدرسة اإلعدادیة بسلقطة966
000 15المدرسة اإلعدادیة بنیانو967
000 31المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنصف باي بنابل968
000 24المدرسة اإلعدادیة طریق غمراسن ببني خداش969
000 28المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بتوزر970
000 30المدرسة اإلعدادیة محمد الدغباجي بالحامة971
000 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغنوش972
000 222المدرسة اإلعدادیة حي الواحة بالعقبة 973
000 60المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمقرین974
000 20المدرسة اإلعدادیة  الطاهر لسود بالصمباط976
000 14المدرسة اإلعدادیة بتونین977
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000 13المدرسة اإلعدادیة   ابن خلدون بتطاوین الشمالیة978
000 16المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بمنزل بوزیان979
000 46المدرسة اإلعدادیة الهــادي شاكـــر ببنـــزرت980
000 21المدرسة اإلعدادیة بسیدي الجدیدي - الحمامات981
000 12المدرسة اإلعدادیة ابن الهیثمْ ْ◌ْ◌بني مهیرة ـ الصمار982
000 36المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بأریانة983
000 14المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة بالمتلوي984
000 22المدرسة اإلعدادیة  النموذجیة بقبلــي985
000 15المدرسة اإلعدادیة الرابطة بسیدي علي بنعون986
000 20المدرسة اإلعدادیة  الحنیة بازید بسیدي بوزید الشرقیة987
000 16المدرسة اإلعدادیة  بوغرارة988
000 40المدرسة اإلعدادیة  النموذجیة بالمهدیة989
000 25المدرسة اإلعدادیة أوالد صالح بقصور الساف990
000 19المدرسة اإلعدادیة المیدة قابس991
000 22المدرسة اإلعدادیة طریق األفران بصفاقس992
000 21المدرسة اإلعدادیة الخشم993
000 22المدرسة اإلعدادیة الغضابنة بالشابة994
000 19المدرسة اإلعدادیة المنصورة سلیانة995
000 19المدرسة اإلعدادیة بقصر اللمسة القیروان996
000 12المدرسة اإلعدادیة  وادي السدر مدنین997
000 36المدرسة اإلعدادیة إبن البیطار بمجاز الباب998
000 20المدرسة اإلعدادیة قمرت حروش بالمرسي999

مؤسسات العمل اإلجتماعي 224131 000 11
000 20معهد الكفیف بسوسة103
000 42المدرسة اإلعدادیة النور للمكفوفین بقابس104
000 69المدرسة اإلعدادیة للمكفوفین حي حشاد ببئرالقصعة105

المندوبیات الجهویة للتربیة 2243 826 000 19
000 1148المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 2102المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
000 102المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
000 104المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
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000 115المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 99المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 157المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 202المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 111المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
000 149المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 178المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 159المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 207المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 136المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 244المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
000 139المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 153المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
000 1182المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 2151المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 173المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 239المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
000 49المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
000 165المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 82المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 190المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 90المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

000 048 55جملة النشاط :

000 318 77جملة الوحدة العملیاتیة :

000 318 77جملة البرنامج الفرعي :

000 318 77جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 201554 000 01
000 554األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 20137 000 02
000 37استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 201395 000 03
000 395استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 352 000 04
000 318االتصاالت الهاتفیة001
000 034 1تراسل المعطیات002

إقتناء األثاث 201211 000 05
000 211تأثیث اإلدارة001

الوقود 201552 000 06
000 308شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11شراء الوقود للتسخین002
000 233حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 20113 000 07
000 11المراسالت اإلداریة001
000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002
000 1نفقات أخرى099

إقتناء المعدات 20186 000 08
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000 32معدات التصرف اإلداري001
000 32معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة002
000 1المعدات الطبیة003
000 21معدات مختلفة099

مصاریف التأمین 20158 000 09
000 58تأمین وسائل النقل001

التعهد والصیانة 201589 000 10
000 106اإلعتناء بالبنایات001
000 318تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 160تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
000 5تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 20154 000 11
000 54النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 201690 000 13
000 690لوازم المكاتب000

المطبوعات 201362 000 14
000 212المطبوعات الرسمیة001
000 22المطبوعات الخصوصیة005
000 128مطبوعات األخرى099

التوثیق 201239 000 15
000 212الوثائق المكتوبة001
000 27الوثائق األخرى099

الصحف والمجالت 20154 000 16
000 54الصحف والمجالت000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 20110 000 17
000 10إشتراكات بوكاالت اإلعالم000

تعلیق ونشر اإلعالنات 20127 000 18
000 27تعلیق ونشر اإلعالنات000

مصاریف  اإلعالمیة 201294 000 19
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000 212شراء اللوازم والمعدات001
000 10شراء منظومات002
000 64نفقات الصیانة003
000 8خدمات إعالمیة أخرى099

نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة 2012 159 000 20
000 138نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 957 1نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
000 64استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 20175 000 21
000 64مصاریف اإلستقباالت001
000 11مصاریف اإلقامة002

مصاریف المهمات 20174 000 22
000 74مصاریف المهمات000

إكساء األعوان 201160 000 23
000 160إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2011 240 000 24
000 254المنحة الیومیة للتنقل001
000 902المنحة الكیلومتریة للتنقل002
000 84إرجاع مصاریف نقل األشخاص003

مصاریف نقل األشخاص 201106 000 25
000 22مصاریف نقل األشخاص000
000 16إشتراكات النقل002
000 68مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

تكوین ورسكلة األعوان 201192 000 28
000 54ملتقیات للتكوین001
000 106تربصات تكوین002
000 10التكوین المستمر003
000 22التكوین في اإلعالمیة004

نفقات التغذیة 20154 000 29
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000 54نفقات التغذیة000
نفقات طبیة لفائدة األعوان 20117 000 30

000 11نفقات التداوي001
000 6شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 2015 000 37
000 5اللجان الطبیة000

مصاریف النزاعات والتعویضات 20172 000 38
000 10أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى001
000 62دفع الخطایا والتعویضات002

معالیم التسجیل 2015 000 39
000 5معالیم التسجیل000

معالیم الجوالن و العبور 20162 000 40
000 52معالیم الجوالن001
000 10معالیم العبور002

المساهمة في مصاریف تعلیم أبناء األعوان العائدین من الخارج 20126 000 46
000 26المساهمة في مصاریف تعلیم أبناء األعوان العائدین من الخارج000

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 20130 000 47
000 5نقل األثاث والمعدات001
000 5اتفاقیات مع أطباء005
000 20خدمات مختلفة099

مصاریف المستلزمات المدرسیة 201185 000 000 82
000 000 185مستلزمات العودة المدرسیة000

نفقات التصرف األخرى 201206 000 99
000 206نفقات مختلفة099

000 060 195جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین المكونین والتجدید البیداغوجي8النشاط 
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مؤسسات  أخرى 225318 000 30
000 318المركز الدولي لتكوین المكونین والتجدید البیداغوجي031

000 318جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة التربویة9النشاط 

مؤسسات  أخرى 2251 060 000 30
000 060 1المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة030

000 060 1جملة النشاط :

000 438 196جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة العامة لإلمتحانات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االمتحانات الوطنیة3النشاط 

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 20114 153 000 31
000 153 14تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000

000 153 14جملة النشاط :

000 153 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة4الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین المستمر4النشاط 

مؤسسات التكوین 2241 500 000 08
000 500 1المركز الوطني للتكوین وتطویر الكفاءات277

000 500 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین االطارات التربویة5النشاط 

مؤسسات التكوین 224321 000 08
000 130معهد مهن التربیة بقربة401
000 85معهد مهن التربیة بسوسة402
000 106معهد مهن التربیة بصفاقس403

000 321جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الحیاة المدرسیة6النشاط 

المندوبیات الجهویة للتربیة 2248 586 000 19
000 1494المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 2326المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
000 210المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
000 225المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
000 319المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 237المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 303المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 214المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 349المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
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000 364المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 269المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 295المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 411المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 277المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 394المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
000 257المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 389المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
000 1372المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 2388المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 512المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 391المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
000 228المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
000 422المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 224المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 453المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 263المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

مؤسسات أخرى 224458 000 30
000 458دیوان الخدمات المدرسیة047

000 044 9جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعهد والصیانة7النشاط 

مؤسسات أخرى 224475 000 30
000 475المــــركــز الوطني للصیانــــــة045

000 475جملة النشاط :

000 340 11جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 931 221جملة البرنامج الفرعي :

000 931 221جملة البرنامج :

000 798 358 جملة الموارد العامة للمیزانیة
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* * حسابات أموال المشاركة * * 
 :  المرحلة االبتدائیة1البرنـامج 

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة المرحلة االبتدائیة1النشاط 

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 2012 700 000 31
000 700 2تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000

000 700 2جملة النشاط :

000 700 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 700 2جملة البرنامج الفرعي :

000 700 2جملة البرنامج :
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 :  المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي2البرنـامج 

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي1النشاط 

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 2015 300 000 31
000 300 5تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000

000 300 5جملة النشاط :

000 300 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 300 5جملة البرنامج الفرعي :

000 300 5جملة البرنامج :

000 000 8 جملة حسابات أموال المشاركة

366 798 000 الجملة العامـة :



  : مهمة التربیة26المهمة  

2020 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  المرحلة االبتدائیة1البرنـامج 

المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة3النشاط 

المندوبیات الجهویة للتربیة 3243 286 000 19
000 1105المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 2110المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
000 103المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
000 104المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
000 138المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 82المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 134المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 203المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 125المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
000 153المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 115المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 114المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 159المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 139المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 169المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
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000 137المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 140المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
000 1170المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 2128المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 141المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 139المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
000 55المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
000 147المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 63المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 154المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 59المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

مؤسسات أخرى 324777 000 30
000 777دیوان الخدمات المدرسیة047

000 063 4جملة النشاط :

000 063 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 063 4جملة البرنامج الفرعي :

000 063 4جملة البرنامج :
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 :  المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي2البرنـامج 

المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم والحیاة المدرسیة بالمدارس االعدادیة والمعاهد3النشاط 

المندوبیات الجهویة للتربیة 324151 000 19
000 110المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 27المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
000 6المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 9المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 9المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 7المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 8المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
000 6المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 6المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
000 14المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 25المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 9المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
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000 3المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
000 5المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 4المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 4المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 4المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

مؤسسات أخرى 324250 000 30
000 250دیوان الخدمات المدرسیة047

000 401جملة النشاط :

000 401جملة الوحدة العملیاتیة :

000 401جملة البرنامج الفرعي :

000 401جملة البرنامج :



210 نظـام أمـد

 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

برنامج القیادة والمساندة باالدارة المركزیة :1البرنامج الفرعي

: الدیوان +بقیة الهیاكل االداریة المركزیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة االداریة والمالیة1النشاط 

منح الدراسة في نطاق التكوین 300174 000 02
000 174منح الدراسة في نطاق التكوین000

منح و إعانات مدرسیة 300100 000 03
000 100إعانات لفائدة التالمیذ المعوزین002

دعم النقل 3021 500 000 03
000 500 1النقل المدرسي الریفي007

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة 302550 000 08
000 550ودادیات األعوان001

مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالین على التقاعد 3028 567 000 10
000 567 8المساهمة بعنوان التنفیل001

جوائز ومكافآت 30225 000 40
000 25جوائز أخرى099

تظاهرات ذات صبغة مدرسیة و تربویة 303160 000 02
000 160تظاهرات ذات صبغة مدرسیة و تربویة000

تشجیع البحث العلمي و التكنولوجي 30413 000 01
000 13تشجیع البحث العلمي و التكنولوجي000

تدخالت لفائدة قطاع الكتاب 3055 000 02
000 5مصاریف مختلفة لفائدة المطالعة099

تظاهرات ثقافیة و مهرجانات 305250 000 06
000 250تظاهرات ثقافیة و مهرجانات000
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منح لفائدة اللجان والجمعیات والفرق الثقافیة 305180 000 07
000 180منح لفائدة الجمعیات والمراكز الثقافیة002

تدخالت أخرى 30530 000 99
000 30تدخالت أخرى000

منظمات ذات صبغة خصوصیة 307948 000 02
000 300المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم286
000 200المنظمة العالمیة للتربیة والعلوم والثقافة551
000 400المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة552
000 48االتحاد العربي للتعلیم التقني553

000 502 12جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تطویر وادماج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظومة التربویة9النشاط 

مؤسسات  أخرى 32547 000 30
000 47المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة030

2020برنامج  FW NG اقتناء منظومات للسالمة المعلوماتیة المتطورة 803200 000 044ج
000 2020200برنامج  FW NG اقتناء منظومات للسالمة المعلوماتیة المتطورة

2020اقتناء منظومة تأمین الشبكة التربویة برنامج  80360 000 046ج
000 202060اقتناء منظومة تأمین الشبكة التربویة برنامج 

2020تسجیل مقاطع فیدیو للمراجعة : تالمیذ الباكالوریا برنامج  80340 000 052ج
000 202040تسجیل مقاطع فیدیو للمراجعة : تالمیذ الباكالوریا برنامج 

2020تسجیل مقاطع فیدیو للمراجعة : تالمیذ السنة التاسعة برنامج  80330 000 053ج
000 202030تسجیل مقاطع فیدیو للمراجعة : تالمیذ السنة التاسعة برنامج 

2020تسجیل مقاطع فیدیو للمراجعة: تالمیذ السنة السادسة أساسي برنامج  80330 000 054ج
000 202030تسجیل مقاطع فیدیو للمراجعة: تالمیذ السنة السادسة أساسي برنامج 

2020اقتناء سیارة وظیفیة برنامج  803100 000 057ج
000 2020100اقتناء سیارة وظیفیة برنامج 
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للمشاركة في برنامج جیل جدید من الباعثین ألصحاب الشهادات العلیا الباحثین عن شغ 803200 000 059ج
000 200للمشاركة في برنامج جیل جدید من الباعثین ألصحاب الشهادات العلیا الباحثین عن شغل والراغ

000 707جملة النشاط :

000 209 13جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الحیاة المدرسیة6النشاط 

المندوبیات الجهویة للتربیة 3241 063 000 19
000 144المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 001
000 233المندوبیة الجهویة للتربیة بتونس 002
000 32المندوبیة الجهویة للتربیة بأریانة003
000 31المندوبیة الجهویة للتربیة بمنوبة004
000 56المندوبیة الجهویة للتربیة ببن عروس005
000 33المندوبیة الجهویة للتربیة بزغوان006
000 37المندوبیة الجهویة للتربیة ببنزرت007
000 48المندوبیة الجهویة للتربیة بنابل008
000 38المندوبیة الجهویة للتربیة بباجة009
000 42المندوبیة الجهویة للتربیة بجندوبة010
000 40المندوبیة الجهویة للتربیة بالكاف011
000 41المندوبیة الجهویة للتربیة بسلیانة012
000 66المندوبیة الجهویة للتربیة بالقصرین013
000 36المندوبیة الجهویة للتربیة بسوسة014
000 52المندوبیة الجهویة للتربیة بالقیروان015
000 27المندوبیة الجهویة للتربیة بالمنستیر016
000 34المندوبیة الجهویة للتربیة بالمهدیة017
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000 136المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 018
000 264المندوبیة الجهویة للتربیة بصفاقس 019
000 44المندوبیة الجهویة للتربیة بقفصة020
000 42المندوبیة الجهویة للتربیة بسیدي بوزید021
000 32المندوبیة الجهویة للتربیة بتوزر022
000 38المندوبیة الجهویة للتربیة بقابس023
000 33المندوبیة الجهویة للتربیة بقبلي024
000 42المندوبیة الجهویة للتربیة بمدنین025
000 42المندوبیة الجهویة للتربیة بتطاوین026

مؤسسات أخرى 32414 000 30
000 14دیوان الخدمات المدرسیة047

000 077 1جملة النشاط :

000 077 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 286 14جملة البرنامج الفرعي :

000 286 14جملة البرنامج :

000 750 18 جملة الموارد العامة للمیزانیة

18 750 000 الجملة العامـة :



  
  
  
  
  

  منح المؤسسات العمومیة
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النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

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

100 100114 100114 0009 105المدرسة الصادقیة بتونس001

800 80084 80084 00014 70معھـــد بورقیبـة النموذجي بتونــس002

200 20060 20060 0003 57المعھــــد العلــوي003

000 00045 00045 0003 42معھـــد منفلــوري بتونس004

400 40043 40043 0003 40معھــد نھج الباشــا بتونس005

000 00061 00061 0006 55معھــد نھج روسیــا بتونس006

400 40063 40063 0005 58معھـــد قرطـاج الرئاســة007

000 00075 00075 0009 66معھــد قرطـاج حنبعـل008

100 10049 10049 0002 47معھــد نھج 2 مارس 1934 بحلق الوادي 009

500 50070 50070 0005 65معھـــد محمد العربي الشماري بالوردیة010

000 000503 000503 000253 250المعھـــــــد الریاضي بیار دي كوبرتان بالمنزه011

300 30048 30048 0004 44معھـــد العھد الجدید بالكباریـــة012

000 00058 00058 0004 54معھـــد شارع 9 أفریل 1938 بتونس013

200 20095 20095 0005 90معھـــد باب الخضــراء بتونس014

000 00071 00071 0004 67معھـــد الكــــــرم015

700 70041 70041 0003 38معھـــد عائشة بالغة بنھــج مرسیلیــا تونس016

700 70042 70042 0003 39معھـــد جبل الجلـــــــود017

500 50053 50053 0005 48معھد ابن أبى الضیاف بمرسى السعادة018

000 00041 00041 0005 36معھـــد قرطاج بیرصة019

200 20088 20088 0004 84معھد ابن سینا بالكباریة020

500 50028 50028 0002 26معھد نھج صیادة بالوردیة021

000 00049 00049 0006 43معھد مرسى الریاض022

000 00061 00061 0007 54معھد العوینة023

500 50036 50036 0003 33معھد نھج 36 حي الخضراء تونس024

000 00050 00050 0004 46معھد المنتزه بالكباریة025

000 00053 00053 0007 46معھد علي الدوعاجي بمرسى السعادة026

000 00033 00033 0004 29معھد قرطاج درمش027

000 00027 00027 0004 23معھد ضفاف البحیرة028

100 047 1002 047 1002 000392 655 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

I التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

ب ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة 
II للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونــس

800 80070 80070 0006 64معھــد بــاردو029

800 80077 80077 0007 70معھـــد محمد عطیة بخزنـدار030

000 00075 00075 0007 68معھـــد راضیة الحداد بالعمــران031

200 20086 20086 00017 69معھـد نھج اإلمام مسلم بالمنزه032

800 80080 80080 0005 75معھــد حي ابن خلدون بتونس033

500 50076 50076 0006 70معھــد السیجومـي034

ســــنــة 2020

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المیزانیـــات الملحقــة ترتیبیــــا بــــوزارة التــــربیـة 

المــــــــــــوارد

الجملة
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

800 80050 80050 0004 46معھـــد المنـــزه التاســــع035

800 80079 80079 0007 72معھـــد الزھــروني 036

300 30038 30038 0005 33معھـــد حي الحدیقـــــة037

000 00046 00046 0004 42معھـــد محمود المسعدي بباردو038

700 70043 70043 0003 40معھـــد العمران األعلى039

100 10054 10054 0005 49معھـــد اإلمتیاز بسیدي حسین040

700 70012 00070012 12معھد الفنون بالعمران041

200 20064 20064 0004 60معھد الحرایریة042

100 10076 10076 0005 71معھد حي بوقطفة 2 بسیدي حسین 043

700 70060 70060 0005 55معھد سیدي حسین - تونس044

100 10034 10034 0003 31معھد محمد الدشراوي بالمنزه التاسع045

800 80034 80034 0002 32معھد الحرایریة 0462

400 062 4001 062 4001 000103 959جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

II التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

ت  ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

600 60074 60074 722 000المعھد النموذجي محمد فرج الشاذلي بأریانة047

000 00067 00067 607 000معھـــد المنــــزه الســـادس048

100 10055 10055 505 000معھـــد خیر الدیـــن بأریانــــة049

100 10066 10066 606 000معھد أبوالقاسم الشابي بحي التضامن 050

400 40092 40092 857 000معھـــد الوفـــاء طریق رواد بأریانـــــة051

900 90053 90053 494 000معھـــد قلعــة األندلـس052

000 00037 00037 325 000معھـــد حسن حسني عبد الوھاب بالمنیھلـــــة053

800 80066 80066 624 000معھـــد حنبعـــل بأریانــــة054

000 00054 00054 495 000معھـــد نھج العطارین بأریـــانة055

000 00052 00052 475 000معھـــد الرفاھة بالمنیھلة056

600 60037 60037 343 000معھد سیدي ثابت057

200 20045 20045 405 000معــھد سكرة058

700 70052 70052 475 000معھد حي النصر بأریانة 059

600 60073 60073 703 000معھد العھد الجدید بحي التضامن060

400 40047 40047 434 000معھد برج الوزیر061

000 00044 00044 404 000معھد حي الصحافیین الغزالة برواد062

200 20050 20050 464 000معھد محمود المسعدي بحي التضامن 063

300 30044 30044 422 000معھد دار فضال بسكرة064

100 10043 10043 394 000معھد رواد065

800 80060 80060 582 000معھد حمیدة بكیر المنیھلة066

000 00041 00041 383 000المعھد النموذجي بیرم الخامس بالمنزه الثامن067

800 158 8001 158 8001 00095 063 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

ث  ـ مؤسسات  التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

500 50070 50070 0006 64معھد حنبعل بطبربـــــة068
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

000 000148 000148 00010 138معھـــد ابن أبي الضیاف بمنوبـــة069

500 50080 50080 00010 70معھد الفارابي بالمرناقیــــة070

700 70048 70048 0004 44معھد إبن عرفة بالجدیـــــدة071

500 50066 50066 0004 62معھـــد اسد ابن الفرات بوادي اللیل072

000 00097 00097 0007 90معھـــد حمودة باشا بمنوبــــة073

600 60050 60050 0004 46معھـــد طریــق الشویقــــي بطبربــــة074

500 50061 50061 0004 57معھـــد الشبــاب بــدوارھیشـــر075

700 70035 70035 0002 33معھد إبن منظورببرج العامري076

900 90064 90064 0003 61معھد خالد ابن الولید بدوارھیشر077

200 20049 20049 0005 44معھد شارع اإلستقالل بشباو- وادي اللیل078

100 10038 10038 0003 35معھد اإلمتیاز بالجدیدة079

100 10045 10045 0003 42معھد البطان080

000 00029 00029 0002 27معھد وادي اللیل081

600 60024 60024 0001 23معھد طبربة082

500 50047 50047 0002 45معھد منوبة083

300 30032 30032 0002 30معھد دوار ھیشر084

300 30032 30032 0002 30المعھد النموذجي بمنوبة085

000 022 0001 022 0001 00081 941جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

ج ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

500 50081 50081 0008 73معھـــد ابن رشیـــــق بالزھــــراء086
700 70073 70073 0006 67معھـــد عبد الرّزاق الھّمامي  بــن عـــروس087
400 40065 40065 0007 58معھـــد حمــام األنــــف088
000 00050 00050 0004 46معھـــد ابن خلـــدون بــــرادس089
900 90052 90052 0005 47معھـــد نھج طـــھ حسیـــن بمقریـــــن090
200 20053 20053 0005 48معھـد ولید المشالوي بمرناق091
800 80068 80068 0007 61معھـــد المحمدیة 0922
500 50041 50041 0004 37معھـــد ابن منظــور بالمدینة الجدیدة093
000 00061 00061 0006 55معھـــد المروج 0941
700 70069 70069 0007 62معھـــد فوشانـــــة095
000 00092 00092 00020 72معھـــد فرحـات حشـــاد برادس096
700 70079 70079 0007 72معھـــد المـروج 4 097
200 20042 20042 0004 38معھـــد حـــي الســـــالم ببومھل098
200 20055 20055 0005 50معھـــد برج السدریة099
700 70080 70080 0006 74معھـــد حي األمل بفوشانة100
000 00067 00067 0005 62معھد أبو القاسم الشابي بمرناق101
600 60042 60042 0004 38معھد المدینة الجدیدة 1023
700 70045 70045 0004 41معھد المحمدیة 103
800 80052 80052 0005 47معھد محمد البراھمي بالمـــروج 1046
500 50040 50040 0003 37معھد البشیرالنبھاني بحمام األنف105
200 20038 20038 0003 35معھد المغیرة بفوشانة106
700 70043 70043 0003 40معھد خیر الدین باشا بالمروج  ـ  بئر القصعة107
900 90022 90022 0001 21معھد 9 أفریل 1938 ببومھل 108
600 60050 60050 0004 46معھـــد المـروج 6 109
800 80037 80037 0002 35المعھـــد النموذجي بحمام األنف110
000 00035 00035 0003 32معھد المحمدیة 1113

300 444 3001 444 3001 000150 294 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس
ح ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

500 50052 50052 0004 48معھـــد سلیمان بن سلیمان بزغــوان112

200 20058 20058 0004 54معھـــد محمود المسعدي بالفحص113

000 00058 00058 0004 54معھـــد ابن شرف بالناظـــور114

600 60054 60054 0004 50معھـــد حي النزھـــة بزغــوان115

600 60050 60050 0003 47معھـــد ابن شرف بالزریبة116

900 90037 90037 0002 35معھـــد ابن رشیق ببئر مشارقة117

300 30046 30046 0003 43معھـــد الفارابي بالفحص118

000 00030 00030 0002 28معھـــد ابن سینا بالفحص119

500 50028 50028 0001 27معھد ابن الھیثم بصواف120

100 10041 10041 0003 38معھد الغزالي بالناظور121

700 700457 700457 00033 424جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

خ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

800 80067 80067 0008 59معھـــد الحبیب ثامـــر ببنـــزرت122

200 20051 20051 0005 46معھـــد منزل بورقیبـــــة123

800 80073 80073 0004 69معھـــد ماطـــــر124

200 20052 20052 0006 46معھـــد نھج باش حانبـــھ ببنـــزرت125

000 00072 00072 0008 64معھـــد محمد علي العنابـــي برأس الجبــــل126

400 40054 40054 0006 48معھـــد فرحات حشـاد ببنــزرت127

000 00048 00048 0005 43معھـــد العالیة128

500 50047 50047 0004 43معھـــد طریق طبرقــة بماطــر129

200 20062 20062 0004 58معھـــد سجنـــان130

500 50054 50054 0006 48معھـــد القنـــال بمنزل عبد الرحمان131

600 60061 60061 0004 57معھـــد ابن سینــــا بمنـزل بورقیبـــة132

000 00072 00072 0005 67معھـــد بنزرت133

300 30055 30055 0005 50معھـــد منــزل جمیـــل134

300 30051 30051 0004 47معھـــد بازینة135

500 50045 50045 0004 41معھـــد أسامة شقرون برأس الجبل136

700 70037 70037 0004 33معھد ابن رشد بمنزل بورقیبة137

700 70043 70043 0002 41المعھــــد النموذجي 15 أكتوبر 1963 ببنزرت138

800 80048 80048 0003 45معھد غزالة139

600 60037 60037 0002 35معھد تینجة140

000 00034 00034 0003 31معھــــد 15 أكتوبر 1963 بسجنان141

500 50032 50032 0002 30معھد أوتیك142

100 10027 10027 0002 25معھد محمد سالمة بعوسجة143

400 40033 40033 0001 32معھد جبل السمان144

100 164 1001 164 1001 000106 058 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

د ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

800 80051 80051 0004 47معھد بورقیبـــة بحمـــام الغـــزاز145
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

500 50078 50078 0006 72معھـــد قربــــة146

500 50082 50082 0009 73معھد عبد العزیز الخوجة بقلیبیة147

400 40067 40067 0009 58معھـــد محمد بوذینة بالحمامـــات148

000 00047 00047 0006 41معھـــد بنــي خیـــار149

600 60074 60074 0004 70معھـــد الھواریــــة150

400 40049 40049 0004 45معھـــد حي البستـــان بقلیبیــــة151

300 30028 30028 0002 26معھد المیدة152

800 80084 80084 0008 76معھـــد محمود المسعـــدي بنابـــل153

900 90051 90051 0006 45معھـــد طریــق الشاطــئ بسلیمـــان154

300 300105 300105 0009 96معھـــد قرنبالیـــة155

500 50088 50088 0008 80معھـــد نھـــج الطیب المھیـــري بمنزل تمیــم156

700 70050 70050 0003 47المعھد النموذجي بنابل157

600 60046 60046 0005 41معھـــد منزل بوزلفة158

500 50044 50044 0006 38معھد نھــج المنــزه ببني خالّد159

900 90055 90055 0006 49معھد دار شعبـان الفھــري160

200 20079 20079 0006 73معھد شارع علي البلھوان بنابل161

000 00035 00035 0004 31معھد بوعرقوب162

300 30037 30037 0003 34معھد تاكلسة163

200 20041 20041 0004 37معھد عاطف الشایب بالحمامات164

800 80036 80036 0002 34معھد شارع 7 أفریل 1943 بمنزل تمیم165

600 60032 60032 0002 30معھد العھد الجدید بزاویة المقایز166

600 60040 60040 0004 36معھد 2 مارس 1934 بقربة167

800 80031 80031 0002 29معھد ابن سینا قرمبالیة 168

200 342 2001 342 2001 000134 208 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

ذ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

600 60069 60069 0005 64معھـــد ابن الھیثم بباجـــة169

200 20045 20045 0003 42معھـــد عمر القلشاني بباجــــــة170

600 60069 60069 0004 65معھـــد الطاھر بن عاشور بنفـــزة171

900 90052 90052 0002 50معھـــد البشیر صفر بعمـــدون172

300 30044 30044 0002 42معھـــد ابن أبي الضیاف بتبرســــــق173

100 10033 10033 0001 32معھـــد العھد الجدید بتیبـــــار174

100 10044 10044 0002 42معھـــد ابن زیـــدون بتستـــور175

000 00037 00037 0002 35معھـــد 2 مارس 1934 بقبالط176

600 60057 60057 0003 54معھـــد ابن منظور بالمـــزارة باجــــة177

900 90056 90056 0002 54معھـــد أبو القاسم الشابي بمجــاز البــــاب178

000 00060 00060 0003 57معھـــد 2 مارس 1934 بباجة179

000 00035 00035 0003 32معھـــد شارع البیئة بباجة 180

800 80040 80040 0003 37معھد نفزة181

400 40039 40039 0003 36معھد علي البلھوان بباجة182

200 20027 20027 0002 25معھد محمود المسعدي بمجاز الباب183

100 10030 10030 0002 28معھد ابن زھر بتستور184

100 10030 10030 0002 28معھد الشاذلي خزندار بتبرسق185
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

200 20043 20043 0002 41معھد عمارة فرحات بنفزة186

600 60034 60034 0003 31معھد باجة الشمالیة187

600 60020 00060020 20معھد مجاز الباب188

300 300871 300871 00056 815جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

ر ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

300 30069 30069 0005 64معھـــد شارع الحریـــة بجندوبـــة189

600 60065 60065 0002 63معھـــد عین دراھــــم190

300 30062 30062 0006 56معھـــد 2 مارس 1934 بطبرقة191

500 50085 50085 0006 79معھـــد بوسالــــم192

500 50085 50085 0005 80معھـــد غار الدمـــاء193

500 50062 50062 0005 57معھـــد خمیس الحجـــري بجندوبـــة194

800 800108 800108 0005 103معھـــد عبد الحمید الغزواني بفرنانـــــــة195

800 80038 80038 0003 35معھـــد ابو القاسم الشابي بغار الدمــــاء196

000 00063 00063 0005 58معھـــد طبرقــــــة197

500 50050 50050 0004 46معھـــد 9 أفریل 1938 بجندوبة198

600 60062 60062 0005 57معھـــد شارع البیئة ببوسالم199

500 50077 50077 0005 72معھـــد محمد علي اللقطي بجندوبة200

000 00045 00045 0003 42معھـــد وادي ملیـــز201

600 60050 60050 0003 47معھد خیر الدین باشا ببوسالم 202

300 30056 30056 0004 52معھد جندوبة203

400 40049 40049 0002 47معھد خمیر بعین دراھم204

800 80045 80045 0002 43معھد إبن خلدون بفرنانة205

100 10070 10070 0002 68معھد بالریجیا بجندوبة الشمالیة206

700 70043 70043 0002 41معھد فرحاد حشاد بغار الدماء207

300 30040 30040 0002 38معھد ابن خلدون بعین دراھم208

800 80028 80028 0001 27المعھد النموذجي بجندوبة209

900 261 9001 261 9001 00086 175 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

ز ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

300 30079 30079 0002 77المعھــــد النموذجـي بالكــاف210

600 60048 60048 0002 46معھـــد تاجرویـــن211

100 10071 10071 0006 65معھـــد شـارع المنجـي سلیـــم بالكــــاف212

000 00052 00052 0003 49معھـــد الحبیــب بورقیبـــة بالدھمانــي213

200 20041 20041 0002 39معھـــد الجریصــــة214

000 00044 00044 0004 40معھـــد الســـرس215

300 30048 30048 0003 45معھـــد قلعــة السنــــان216

700 70022 70022 0001 21معھـــد القلعـــة الخصبــة بالكــاف217

200 20034 20034 0002 32معھـــد نبــــر218

500 50090 50090 0005 85معھـــد نھــج أحمــد عمـــارة بالكــــاف219

000 00052 00052 0003 49معھـــد 8 فیفري 1958 بساقیة سیدي یوسف220
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

500 50043 50043 0003 40معھـــد 2 مارس 1934 بالكاف221

800 80026 80026 0001 25معھد علي الحصري بتاجروین222

300 30033 30033 0002 31معھد فرحات حشاد بالكاف الغربیة223

100 10021 10021 0001 20معھد حسن السلطاني بالطویرف224

100 10036 10036 0002 34معھد محمود المسعدي بالدھماني225

800 80054 80054 0003 51معھد صالح بن یوسف بالقصور226

100 10030 10030 0002 28معھد ابن الجزار بنبر227

500 50031 50031 0002 29معھد 20 مارس 1956 بالسرس228

100 100861 100861 00055 806جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف
س ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

600 60071 60071 0005 66معھـــد سلیانــة229

100 10051 10051 0003 48معھـــد بوعـــرادة230

800 80029 80029 0001 28معھـــد برقــو231

000 00068 00068 0004 64معھـــد الكریـــب232

300 30038 30038 0003 35معھـــد الروحیـــة233

200 20054 20054 0003 51معھـــد مكثــــر234

100 10078 10078 0005 73معھـــد 2 مارس 1934 بسلیانة235

300 30050 30050 0003 47معھـــد قعفــــــور236

800 80036 80036 0002 34معھـــد شارع فرحـات حشـاد بمكثــر237

700 70036 70036 0002 34معھـــد حـي الحیـاة بسیـدي بورویـــس238

700 70027 70027 0001 26معھـــد كسرى239

000 00027 00027 0002 25معھـــد قعفور 2402

600 60070 60070 0003 67معھـــد ابن خلدون بسلیانة241

700 70043 70043 0001 42معھـــد فرحات حشاد ببوعرادة242

700 70036 70036 0002 34معھد حي المنجي سلیم بسلیانة243

100 10026 10026 0002 24معھد الباجي المسعودي بالكریب244

500 50020 50020 0001 19معھد أبوالقاسم الشابي بكسرى245

500 50042 50042 0003 39معھد حي األنس 1 بالروحیة246

300 30021 30021 0001 20معھد 14 جانفي 2011 بمكثر247

800 80025 80025 0001 24معھد شارع ابن سینا بالعروسة248

200 20021 20021 0001 20معھد طریق تونس ببرقو249

100 10022 10022 0001 21معھد القنطرة250

000 00029 00029 0001 28المعھد النموذجي بسلیانة251

100 100929 100929 00060 869جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة
ش ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

900 90036 90036 0002 34معھـــد 2 مارس 1934 بالقصرین252

100 100102 100102 0005 97معھـــد سبیطلــــة253

000 00052 00052 0004 48معھـــد ابن شــرف بتالـــــة254

500 500101 500101 0007 94معھـــد الشابـــي بالقصریـــــن255

800 80067 80067 0004 63معھـــد سبیبـــــــة256

900 90063 90063 0004 59معھـــد فریانـــة257
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

100 10056 10056 0005 51معھـــد فوسانــــة258

500 50060 50060 0003 57معھـــد ماجل بلعبــــاس259

900 90092 90092 0005 87معھـــد القصریــــــن260

900 90078 90078 0005 73معھـــد حي المنــــار بالقصریـــن261

500 50045 50045 0003 42معھـــد اآلثــار بسبیطلـــة262

100 10044 10044 0002 42معھـــد جدلیــان263

900 90035 90035 0001 34معھـــد تالة264

700 70073 70073 0002 71معھد سبیطلة 2652

600 60044 60044 0003 41معھد حي الزھور بالقصرین266

400 40042 40042 0003 39معھد العیون267

200 20043 20043 0002 41معھد تالبت268

200 20038 20038 0002 36معھد اإلمتیاز بفوسانة269

300 30026 30026 0001 25معــــھد العھد الجدید بتالة270

600 60033 60033 0002 31معھد المنجي سلیم بسبیبة271

300 30045 30045 0003 42معھد حاسي الفریـــــــد272

300 30050 30050 0002 48معھد فرحات حشاد بالرخمات273

100 10042 10042 0003 39معھد حیـــــدرة274

900 90029 90029 0001 28معھد ابن سینا ببوزقام275

900 90056 90056 0002 54معھد أبو القاسم الشابي بفریانة276

700 70057 70057 0001 56المعھد النموذجي بالقصرین277

500 50029 50029 0001 28 معھد ماجل بلعباس 1 278

600 60044 60044 0001 43 معھد بودریاس  فوسانة 279

400 496 4001 496 4001 00093 403 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

ص ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

500 50083 50083 0004 79المعھـــد النموذجـــــي بسوســـــــــة280

200 20080 20080 0007 73معھـــد شارع الطاھر صفــر بسوســـة281

000 00053 00053 0004 49معھـــد عبد العزیز الباھي بسوســـة282

500 50083 50083 0007 76معھـــد علي بورقیبـــة بالقلعـــة الكبــــرى283

300 30079 30079 0008 71معھـــد حمـــام سوســــــة284

300 30040 30040 0003 37معھـــد فرحات حشاد بمساكن285

900 90035 90035 0003 32معھـــد سیدي بوعلــــــي286

600 60042 60042 0003 39معھـــد حي الریــاض بسوســـــــة287

500 50053 50053 0005 48معھـــد سالــم بن حمیــدة بأكـــودة288

100 10068 10068 0006 62معھـــد 2 مارس 1934 بسوسة289

000 00086 00086 0009 77معھـــد عثمـــان الشطــي بمساكـــن290

800 80077 80077 0005 72معھـــد أحمد نورالدین بسوســــــة291

100 10034 10034 0004 30معھـــد حي الرمانة بالقلعة الصغرى292

600 60045 60045 0003 42معھـــد ابن رشد حي الریــاض بسوســـــة293

000 00074 00074 0006 68معھـــد النفیضـــة294

200 20038 20038 0004 34معھد الجوھرة بسوسة295

000 00048 00048 0005 43معھد ابن سینا بمساكن296

100 10035 10035 0003 32معھد حي الریاض ببوفیشة297
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

000 00050 00050 0004 46معھد أبوالقاسم الشابي بالقلعة الكبرى298

000 00057 00057 0006 51معھد حمام سوسة 2992

800 80042 80042 0003 39معھد النفیضة 3002

500 50046 50046 0006 40معھد محمود المسعدي بسیدي عبد الحمید - سوسة301

500 50044 50044 0004 40معھد الزاویة والقصیبة والثریات302

700 70032 70032 0001 31معھد سیدي الھاني303

200 20026 20026 0002 24معھد السالم حي الریاض بسوسة304

400 40028 40028 0002 26 معھد سھلول 3054

100 10013 10013 0002 11معھد الخوارزمي بمساكن306

500 50027 50027 0002 25معھد كندار307

400 427 4001 427 4001 000130 297 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

ض ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

500 50069 50069 0007 62معھـــد ابن رشیـــق بالقیــــروان308

300 30049 30049 0003 46معھــد رقـــادة بالقیـــــروان309

000 00058 00058 0004 54معھـــد نصر اللــــھ310

600 60063 60063 0004 59معھـــد حفـــوز311

500 50067 50067 0004 63معھـــد بوحجلــــة312

500 50042 50042 0002 40معھـــد الوسالتیـــــة313

000 00058 00058 0005 53معھـــد السبیخــــــة314

000 00053 00053 0005 48معھـــد عقبــة ابن نافـــــع بالقیــــروان315

500 50055 50055 0004 51معھـــد علي الزواوي بحاجب العیــــــون316

600 60044 60044 0003 41معھـــد العــال317

000 00040 00040 0003 37معھـــد الشــــــراردة318

000 00072 00072 0006 66معھـــد دار األمـــان بالقیـــروان319

000 00064 00064 0005 59معھـــد ابن الجـزار بالقیــروان320

500 50042 50042 0004 38معھـــد نھـج ابن عرفـــة بالشبیكــــة321

300 30043 30043 0002 41معھـــد ابن خلدون بالوسالتیة322

000 00038 00038 0002 36معھـــد األغـــالبة بالقیروان323

300 30028 30028 0002 26معھـــد ابن سینا بنصرهللا 324

000 00028 00028 0002 26معھـــد منزل المھیري325

500 50043 50043 0002 41المعھد النموذجي بالقیروان326

300 30035 30035 0002 33معھد أبوالقاسم الشابي بحاجب العیون327

000 00033 00033 0003 30معھد محمود المسعدي بالسبیخة328

000 00045 00045 0005 40معھد  فرحات حشاد بحفوز 329

500 50040 50040 0004 36معھد  الطاھر الحداد ببوحجلة 330

500 50033 50033 0002 31معھد القیروان331

500 50055 50055 0004 51معھد الشاذلي عطاء هللا القیروان332

000 00020 00020 0002 18معھد البـــاطن333

000 00021 00021 0002 19معھد العال 3342

500 50032 50032 0002 30معھد عین جلولة بالقیروان335

400 277 4001 277 4001 000102 175 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان



223

  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

ط ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

300 30073 30073 00010 63معھـــد بورقیبـــة بالمنستیـــر336

000 00077 00077 00011 66معھـــد سعید ابي بكـــر بالمكنیــــن337

200 20084 20084 00010 74معھـــد جمـّـــال338

000 00062 00062 0008 54معھـــد طبلبـــــة339

100 10037 10037 0004 33معھـــد البقالطــــة340

200 20036 20036 0004 32معھـــد صیادة341

000 00035 00035 0003 32معھـــد بنــي حســـــان342

700 70043 70043 0005 38معھـــد قصیبة المدیوني بالمنستیــــر343

300 30043 30043 0004 39معھـــد علي بورقیبة ببنبلـــة344

800 80028 80028 0002 26معھـــد خنیـــــــس345

500 50043 50043 0004 39معھـــد الساحلین346

400 40080 40080 0009 71معھـــد شارع فطومـة بورقیبـة بالمنستیــــر347

600 60065 60065 0007 58معھـــد 2 مارس 1934 بقصر ھالل348

000 00045 00045 0006 39معھــد المكنین349

500 50047 50047 0004 43معھـــد زرمدین350

700 70035 70035 0003 32معھـــد حي الریاض 2 بقصر ھالل351

000 00038 00038 0005 33معھـــد الوردانین352

500 50031 50031 0003 28معھـــد منزل الحیاة353

000 00032 00032 0003 29معھد أبو القاسم الشابي بجّمال354

200 20032 20032 0003 29معھد عمیرة الحّجاج بالمكنین355

000 00024 00024 0003 21معھد لمطة356

000 00095 00095 0007 88المعھد النموذجي محمد فرج الشاذلي بالمنستیر357

100 10037 10037 0006 31معھد بنان بوضر358

500 50028 50028 0003 25معھد سكرین بطبلبة 359

300 30065 30065 0007 58معھــــد الھـادي خفشـــة بالمنستیـــر360

000 00025 00025 0002 23معھد ابن خلدون بجمـــــــــال361

500 50019 50019 0003 16معھد  منزل نــــور362

500 50027 50027 0002 25معھد المكنین 3 بالمنستیر363

900 293 9001 293 9001 000148 145 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

ظ ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

100 10069 10069 0004 65معھـــد قصـــور الســــاف 364

100 10050 10050 0004 46معھـــد أبو القاسم الشابي بالشابـــــة365

100 10057 10057 0004 53معھـــد الجــــــم366

800 80058 80058 0005 53معھـــد الطاھر صفر بالمھدیـــــة367

200 20042 20042 0001 41معھـــد شربـــــان368

600 60049 60049 0002 47معھـــد بومــرداس369

200 20030 20030 0002 28معھـــد رجیــش370

600 60032 60032 0002 30معھـــد سیــدي علـــــوان371

700 70042 70042 0001 41معھـــد ھبیـــرة372
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

400 40067 40067 0004 63معھـــد السواســــي373

000 00060 00060 0007 53معھـــد ابن سینا بالمھدیـــــة374

500 50033 50033 0004 29معھـــد ملولش375

200 20046 20046 0003 43معھـــد أوالد الـــشـــامخ376

600 60035 60035 0003 32معھد أبو القاسم الشابي قصور الساف  377

200 20028 20028 0002 26معھد التاللسة378

200 20060 20060 0003 57معھد إبن رشد بالشابة379

600 60024 60024 0001 23معھد سیدي زید380

000 00027 00027 0001 26معھـــــد ساقیــــــة الخــــــادم381

800 80024 80024 0001 23معھد النفاتیة382

200 20028 20028 0002 26معھد البرادعة383

900 90028 90028 0001 27معھد كركر384

100 10022 10022 0002 20معھد محمود المسعدي بالجم385

100 10027 10027 0002 25المعھد النموذجي بالمھدیة                                                               386
200 200946 200946 00069 877جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

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

700 70069 70069 0003 66المعھـــــــد النموذجــي فرحات حشاد بصفاقـــــس387

900 90090 90090 0007 83معھـــد 15 نوفمبر 1955 بصفاقس388

600 60071 60071 0006 65معھـــد الھـادي شاكــر بصفاقـــس389

600 60079 60079 0008 71معھـــد مجیـدة بولیلـــة بصفاقـــس390

700 70045 70045 0004 41معھـــد الحبیب معـزون بصفاقــس391

200 20071 20071 0007 64معھـــد محمد علي بصفاقـــس392

300 30032 30032 0002 30معھـــد عقــــارب393

400 40045 40045 0003 42معھـــد بئــر علي بن خلیفــة 394

600 60061 60061 0004 57معھـــد حي الحبیــب بصفاقـــــــس395

200 20071 20071 0005 66معھـــد 20 مارس 1956 بصفاقس396

100 10066 10066 0006 60معھـــد 9 أفریل 1938 بصفاقس397

400 40056 40056 0002 54معھـــد علي بورقیبـــة بالمحـــرس398

000 00068 00068 0003 65معھـــد العھد الجدید بالصخیرة399

600 60040 60040 0004 36معھـــد محمود مقدیش بصفاقس400

200 20027 20027 0002 25معھـــد أبوالحسن اللخمي بصفاقس401

900 90063 90063 0001 62معھـــد الغریبـــة402

100 10066 10066 0003 63معھـــد بئرعلي بن خلیفة 4032

400 40039 40039 0004 35معھد الھـادي السوسـي بصفاقــس404

100 10029 10029 0002 27معھد عقارب 4052

700 70029 70029 0002 27معھـــــد مصطفى الفراتي بصفاقس 406

800 80044 80044 0004 40معھد الطیب المھیري طریق العین بصفاقس407

200 20043 20043 0001 42معھد إبن أبي الضیاف ببئرعلي بن خلیفة408

000 00061 00061 0002 59معھـــــــد ابن خلدون بالصخیرة409

100 10028 10028 0002 26معھد حاتم المكي بالمحرس410

400 40022 40022 0001 21معھد طینة411

200 325 2001 325 2001 00098 227 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1 

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

000 00053 00053 0003 50معھـــد 25 جویلیة 1957 بصفاقس412

800 80051 80051 0005 46معھـــد الحبیب ثامــر بصفاقــس413

800 80031 80031 0002 29معھـــد فرحـات حشــاد بقرقنـــة414

800 80052 80052 0004 48معھـــد 18 جانفي 1952 بجبنیانة415

000 00056 00056 0005 51معھـــد الحنشـــــة416

800 80061 80061 0006 55معھـــد المنجي سلیــم بساقیـــة الزیــت417

500 50046 50046 0002 44معھـــد منــزل شاكــــــر418

700 70029 70029 0002 27معھـــد حــــزق419

000 00050 00050 0007 43معھـــد أبو القاسم الشابي بالشیحیة420

500 50035 50035 0003 32معھـــد العامرة421

000 00057 00057 0003 54معھـــد الصادق الفقي بساقیة الدائر422

100 10028 10028 0003 25معھد الفاضل بن عاشور طریق المھدیة بساقیة الدائر423

000 00039 00039 0004 35معھد ابن رشیق حي األنس بساقیة الّزیت424

000 00028 00028 0003 25معھد محمود المسعدي بالحنشة425

700 70041 70041 0003 38معھد الخلیـج طریق سیدي منصور بصفاقـس426

500 50023 50023 0001 22معھد أبو اسحاق الجبنیاني بجبنیانة427

200 20029 20029 0003 26معھد قرمدة428

000 00031 00031 0003 28المعھد النموذجي بساقیة الزیت429

400 400746 400746 00068 678جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2 

ف ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

100 10051 10051 0001 50المعھـــــد النموذجـــي بقفصـــة430

700 70071 70071 0005 66معھـــد حسین بوزیــان بقفصـــة431

400 40066 40066 0004 62معھـــد حــــي الشباب بقفصــــة432

700 70055 70055 0004 51معھـــد احمــد التلیلــي بقفصـة قصــر433

600 60052 60052 0002 50معھـــد 2 مارس 1934 بالردیف434

300 30051 30051 0004 47معھد 9 أفریل 1938 بأم العرائس 435

300 30042 30042 0003 39معھـــد المضیلـــــة436

300 30062 30062 0004 58معھـــد القطـــار437

000 00044 00044 0002 42معھـــد السنـــــد438

400 40054 40054 0005 49معھـــد المتلــــوي439

000 00044 00044 0004 40معھـــد ابن راشـد بقفصــــــة440

500 50023 50023 0001 22معھـــد طریق قفصــة بالمتلــــوي441

000 00047 00047 0004 43معھـــد أحمـــد السنوســــي بقفصـــــة442

700 70047 70047 0003 44معھـــد ابن المنظور المتلوي 443

200 20039 20039 0002 37معھـــد عبد العزیز األدب العكرمي بقصر قفصة444

800 80031 80031 0002 29معھـــد الفارابي بالقطار 445

000 0006 0006 0001 5معھـــد بلخیر446

700 70027 70027 0001 26معھد حي سیدي عبد القادر بالردیف447
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

300 30034 30034 0002 32معھد زنوش448

400 40027 40027 0001 26معھد حّوال الوادي ببلخیر449

500 50032 50032 0002 30معھد 18 جانفي 1952 بالردیف450

400 40035 40035 0002 33معھد طریق توزر بالمتلــــوي451

100 10026 10026 0001 25معھد أوالد بوعمــــران452

500 50032 50032 0002 30معھد ابن شباط  بالردیف 453

700 70028 70028 0001 27معھد ابن خلدون بسیدي عیش454

300 30034 30034 0002 32معھد اإلمتیاز بأم العرائس455

500 50048 50048 0004 44معھد حي السرور بقفصة456

700 70023 70023 0001 22معھد ابوالقاسم الشابي بحي الشباب بقفصة457

700 70025 70025 0001 24معھد سیدي بوبكر458

300 30021 30021 0001 20معھد ابن رشیق بالسند459

800 80023 80023 0001 22معھد علیم بالسند460

700 70035 70035 0003 32معھد ابن سینا بقفصة461

800 80021 00080021 21معھد القوســـة بالسنـــد462

100 10026 10026 0002 24معھد العیایشة - بلخیر463

500 296 5001 296 5001 00092 204 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

ق ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

800 80079 80079 0005 74معھـــد سیــدي بوزیـــد464

600 60067 60067 0003 64معھـــد المكناســي465

900 90067 90067 0003 64معھـــد جلمــــــة466

000 00053 00053 0003 50معھـــد سیــدي علــي بن عـــون467

100 10035 10035 0002 33معھـــد أوالد حفـــــوز468

100 10061 10061 0004 57معھـــد الرقــــــاب469

700 70052 70052 0002 50معھد  شوقي النصري بمنزل بوزیان470

500 50046 50046 0004 42معھـــد بئــر الحفــي471

300 30044 30044 0002 42معھـــد مزونــــــة472

000 00044 00044 0003 41معھـــد 2 مارس 1934 بسیدي بوزید473

600 60067 60067 0003 64معھـــد لســودة بسیدي بوزیــد474

900 90061 90061 0003 58معھـــد السبالـــة475

000 00073 00073 0005 68معھـــد 9 أفریل 1938 بسیدي بوزید476

400 40053 40053 0003 50معھد إبن خلدون بسیدي بوزید477

500 50049 50049 0003 46معھد الطاھرالحداد بالرقاب478

800 80031 80031 0001 30معھد إبن رشد بالمكناسي479

400 40039 40039 0003 36معھد إبن عرفة بسوق الجدید480

900 90031 90031 0001 30معھد فائض481

000 00040 00040 0003 37معھد 20 مارس 1956 بالسعیدة482

000 00026 00026 0002 24معھد اإلمتیاز بسیدي بوزید483

600 60032 60032 0002 30معھد محمود المسعدي ببئر الحفي484

300 30032 30032 0002 30معھــــــــد الحسین بوزیان بمنزل بوزیان485

100 10040 10040 0003 37معھد الخوارزمي بجلمة486

100 10025 10025 0001 24معھد ابن منظور بأوالد حفوز 487
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

100 10031 10031 0002 29معھد ابن حزم بالمزونة 488

600 60021 60021 0001 20معھد ابن الجزار بسیدي علي بن عون489

700 70046 70046 0001 45 المعھد النموذجي بسیدي بوزید490

000 0005 0005 5معھد الھــــیشریة491

000 00023 00023 0002 21معھد ھنشیر القالل منزل بوزیان492

000 284 0001 284 0001 00083 201 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

ك ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

200 20051 20051 0003 48معھـــد نفطـــة493

800 80045 80045 0002 43معھـــد 2 مارس 1934 بدقاش494

200 20072 20072 0006 66معھـــد أبو القاسم الشابـي بتــوزر495

100 10053 10053 0004 49معھـــد اإلمتیاز بتــوزر496

300 30036 30036 0002 34معھد بشیر خریف بنفطة497

500 50025 50025 0001 24معھد المحاسن498

800 80030 80030 0001 29معھد تمغـــزة499

400 40025 40025 0001 24معھد حزوة500

100 10021 10021 0001 20معھد حامة الجرید501

100 10026 10026 0001 25المعھد النموذجي بتوزر                                                                         502

500 500387 500387 00025 362جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

ل ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

300 30050 30050 0004 46معھـــد حي المنــارة بقابــس503

300 30056 30056 0003 53معھـــد محمد علــي بالحامـــة504

000 00059 00059 0004 55معھـــد مــارث505

200 20066 20066 0005 61معھـــد أبو لبابــــة بقابــــس506

500 50049 50049 0003 46معھـــد  ابن خلدون بالمطویة 507

500 50057 50057 0004 53معھـــد واحــة شنني بقابـــس508

500 50061 50061 0004 57معھـــد الطاھر الحـداد بالحامـــة509

500 50061 50061 0004 57معھـــد شارع الجمھوریــة بقابــــس510

600 60036 60036 0001 35معھـــد مطماطــــة الجدیــــدة511

400 40074 40074 0004 70معھـــد أبو القاســم الشابــي بقابـــس512

300 30047 30047 0003 44معھـــد العرقــوب بمــارث513

500 50049 50049 0003 46معھـــد الصمباط514

100 10034 10034 0002 32معھد غنوش515

900 90045 90045 0002 43المعھد النموذجي بقابس516

500 50062 50062 0005 57معھد حي األمل بقابس517

300 30033 30033 0001 32معھد دخیلة توجان518

500 50025 50025 0001 24معھد الزارات519

000 00013 00013 0002 11معھد منزل الحبیب520



228

  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

900 90028 90028 0001 27معھد ابن الھیثم مطماطة الجدیدة521

300 30046 30046 0003 43معھد المطویة522

300 30030 30030 0002 28معھد ابن الھیثم غنوش 523

800 80028 80028 0001 27معھد وادي النور بالحامة524

900 90039 90039 0002 37معھد فرحات حشاد بقابس525

100 058 1001 058 1001 00074 984جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

م ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

900 90037 90037 0001 36معھـــد دوز526

300 30054 30054 0004 50معھـــد ابن منظور بقبلــي527

100 10044 10044 0002 42معھـــد ابن الھیثم بســــوق األحـــد528

600 60040 60040 0002 38معھـــد العھد الجدیــد بـــدوز529

400 40028 40028 0001 27معھـــد ابن خلــدون بطنبـــــار530

100 10030 10030 0002 28معھـــد خیر الدیــن بجنعـــــورة531

300 30060 30060 0004 56معھـــد نھــج ابن سینـــا بقبلـــي532

500 50039 50039 0002 37معھـــد اإلمتیــــاز بـــدوز533

000 00050 00050 0003 47معھد الفوار534

000 00034 00034 0002 32معھـــد المنشیة535

600 60031 60031 0002 29معھد جمنـــة536

900 90020 00090020 20معھد بشـــــري 537

500 50030 50030 0002 28معھد رجیم معتوق538

200 20017 20017 0001 16معھد القلعة539

400 400519 400519 00033 486جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي
ن ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

000 00070 00070 0003 67معھـــد بنقــــردان540

400 40040 40040 0003 37معھـــد میـــــدون541

000 00037 00037 0003 34معھـــد 2 مارس 1934 بجرجیس542

700 70042 70042 0004 38معھـــد طریــق قابــس بمدنیــــن543

900 90048 90048 0003 45معھـــد المــــــاي544

500 50057 50057 0001 56المعھد النموذجي بمدنین545

400 40065 40065 0003 62معھـــد بني خـــــــداش546

300 30045 30045 0003 42معھـــد أجیــم جربـــة547

200 20042 20042 0004 38معھـــد ابن عرفة حومة السوق - جربـــة548

600 60052 60052 0005 47معھـــد بنقردان 5492

500 50088 50088 0005 83معھـــد مدنیـــن550

000 00091 00091 0008 83معھـــد حومـــة الســـوق بجربـــة551

700 70059 70059 0004 55معھـــد جرجیـــس552

000 00035 00035 0002 33معھـــد ابن رشد بجرجیـــس553

300 30041 30041 0002 39معھـــد ابن ماجة بمدنین 554

300 30039 30039 0003 36معھـــد ابن سینا طریــق تطاوین بمدنیــــن555
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
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المــــــــــــوارد

الجملة

500 50014 50014 0002 12معھـــد سیدي مخلوف556

100 10030 10030 0002 28معھـــد إبن حزم طریق المرسى ببنقردان557

300 30029 30029 0002 27معھد سیدي زكري بجربة558

800 80030 80030 0001 29معھد قصرالجدید559

100 10034 10034 0002 32معھد إبن الھیثم ببنقردان560

100 10041 10041 0003 38معھد أبو القاسم الشابي بمدنین561

600 60034 60034 0002 32معھد الظویھربجرجیس562

500 50039 50039 0002 37معھد إبن خلدون بمدنین563

900 90025 90025 0001 24معھد الریاض بحومة السوق564

100 10029 10029 0003 26معھد ابن رشد بمیدون - جربة565

400 40024 40024 0001 23معھد ابن خلدون ببنقردان566

600 60025 60025 0001 24معھد قاللة567

000 00035 00035 0002 33معھـــد بوغـــرارة568

000 00016 00016 0001 15معھـــد حسي عمر مدنین569

800 266 8001 266 8001 00091 175 1جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

ه ـ مؤسسات التعلیم الثانوي التابعـة
للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

000 00080 00080 0005 75معھـــد تطاویــن570

300 30040 30040 0002 38معھـــد 2 مارس 1934 بغمراسن571

900 90040 90040 0001 39معھـــد الرقبــة بتطاویـــن572

300 30037 30037 0001 36معھـــد تطاوین 5732

700 70040 70040 0002 38معھـــد حي المھرجـــان بتطاویـــن574

000 00028 00028 0001 27معھـــد بئــر لحمــــر575

700 70038 70038 0001 37معھـــد رمـــادة576

500 50032 50032 0002 30معھـــد حـــي برورمت بتطاوین577

400 40031 40031 0001 30معھـــد الصمــــار بتطاویـــن578

400 40021 40021 0001 20معھد غمراسن579

700 70038 70038 0002 36معھد حي النور بتطاوین الّشمالّیة580

000 00035 00035 0003 32معھد أبوالقاسم الشابي بتطاوین الجنوبیة581

300 30029 30029 0001 28معھد بئر األحمر 5822

800 80023 80023 0001 22معھـــد بنــي مھیــرة - الصمار583

000 000518 000518 00030 488جملة میزانیات مؤسسات التعلیم الثانوي

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

جملة میزانیة مؤسســـــــــــــات 
200 465 20028 465 20028 496 0002 969 25التعــــــلیم الثــــــــانوي

مؤسسات المرحلة الثانیة من 
من التعلیم األساسي

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

000 00030 00030 0003 27المدرسـة اإلعدادیـة شارع باب الجدیـد تونس001
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 
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الجملة

400 40027 40027 0002 25المدرسـة اإلعدادیـة بالحفصیــة تونــس002

200 20043 20043 0005 38المد رســـة اإلعدادیـة بقرطــاج درمـــش003

000 00029 00029 0003 26المدرسة اإلعدادیـة ساحة معقل الزعیم تونس004

500 50017 50017 0001 16المدرسة اإلعدادیـة ابن رشد تونس005

500 50016 50016 0001 15المدرسة اإلعدادیـة نھج عبد الرزاق الشرایبي تونس006

000 00029 00029 0003 26المدرسة اإلعدادیـة نھج المغـرب تونس007

500 50017 50017 0001 16المدرسة اإلعدادیـة بالسراجیـــن008

500 50015 50015 0001 14المدرسة اإلعدادیـة شارع البشیر صفر تونس009

000 00037 00037 0004 33المدرسة اإلعدادیـة بحي الخضــراء تونس010

000 00033 00033 0004 29المدرسة اإلعدادیـة شارع 15 أكتوبر 1961 بالكباریة011

000 00039 00039 0005 34المدرسة اإلعدادیـة بالعوینـــــة012

500 50021 50021 0001 20المدرسة اإلعدادیـة نھج المحطــة بتونس013

500 50020 50020 0001 19المدرسة اإلعدادیـة نھج مجــاز البــاب بتونس014

000 00021 00021 0002 19المدرسة اإلعدادیـة نھج الھادي شاكر تونس015

500 50042 50042 0004 38المدرسة اإلعدادیـة بالوردیة تونس016

000 00037 00037 0004 33المدرسة اإلعدادیـة نھج الجاحظ بالكــرم017

500 50024 50024 0002 22المدرســة اإلعدادیــة نھج السوسن األحمر بالوردیة018

000 00032 00032 0004 28المدرسـة اإلعدادیـة الفاضل بن عاشــور المرســى019

000 00031 00031 0003 28المدرسـة اإلعدادیـة حي السالمة الكباریة 0202

000 00032 00032 0003 29المدرسة اإلعدادیة راویة مامي عبید بحي ابن سینا 0211

000 00025 00025 0002 23المدرسـة اإلعدادیـة الفارابي بحلق الوادي022

000 00030 00030 0003 27المدرسـة اإلعدادیة المروج 0232

000 00034 00034 0004 30المدرســة اإلعدادیـة أسـد ابن الفـرات بالكرم الغربـي024

000 00014 00014 0001 13المدرســـة اإلعدادیـة نھج فبریكـات الثلـج تونس025

000 00033 00033 0004 29المدرسـة اإلعدادیـة نھـج لینیـــن تونس026

000 00030 00030 0003 27المدرسـة اإلعدادیـة حي إبن سینا 2 بالكباریة027

000 00027 00027 0003 24المدرسـة اإلعدادیـة شكري بلعید بجبل الجلود 028

000 00031 00031 0004 27المدرسة اإلعدادیة بسیدي داود029

000 00036 00036 0004 32المدرسة اإلعدادیة شارع الطیب المھیري بالمرسى030

000 00022 00022 0003 19المدرسة اإلعدادیة 2 مارس 1934 بجبل الجلود031

000 00025 00025 0003 22المدرسة اإلعدادیة سیدي عمر بالكرم الغربي032

000 00032 00032 0004 28المدرسة اإلعدادیة نھج لوي براي حي الخضراء بتونس033

500 50033 50033 0004 29المدرسة اإلعدادیة بالمرسى034

000 00036 00036 0004 32المدرسة اإلعدادیة حي الریاض بالمرسى035

000 00044 00044 0004 40المدرسة اإلعدادیة النموذجیة شارع علي طراد بتونس036

500 50019 00050019 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالوردیـــــة037

600 60013 00060013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحلق الـــوادي038

000 00038 00038 0005 33المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بضفاف البحیرة039

300 30012 00030012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھج فبریكات الثلج بتونس040

100 10010 00010010 10المدرسة اإلعدادیة التقنیة زنقة سیدي عبد الرؤوف نھج المـّرتونس041

500 50013 00050013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بباب الخضراء تونــس042

600 60014 00060014 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھـج الفیــان بالوردیــة043

000 00020 00020 0006 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھج المقاومــة بحلق الــوادي044

000 00042 00042 0005 37المدرسة اإلعدادیة زبیر التركي بالعوینة 0452

000 00026 00026 0002 24المدرسة اإلعدادیة ابن سینا 0463
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
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المــــــــــــوارد

الجملة

000 00022 00022 0002 20المدرسة اإلعدادیة فتحي زھیر بقمرت047

700 280 7001 280 7001 000134 146 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

I من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس

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

600 60022 60022 0001 21المدرســة اإلعدادیة حي ابن سینـا قصر السعیــد بــاردو048

500 50033 50033 0003 30المدرسة اإلعدادیـة نھج الحبیب ثامـــر بــاردو049

200 20032 20032 0003 29المدرسـة اإلعدادیـة ببئــــر الكــــرم العمـران050

800 80034 80034 0002 32المدرسة اإلعدادیـة بالمنار 0512

000 00025 00025 0002 23المدرسة اإلعدادیــة الموقع الجمیل بالمنـــزه052

400 40032 40032 0002 30المدرسة اإلعدادیــة بالمالسیــــن 053

000 00021 00021 0001 20المدرسة اإلعدادیــة نھج األغلب التمیمي العمران 054

200 20032 20032 0003 29المدرسة اإلعدادیـة اإلمام ابن عرفة بحي السویسي باردو055

100 10042 10042 0004 38المدرسة اإلعدادیــة عقبة ابن نافــع الحرایریـــة056

800 80041 80041 0004 37المدرسة اإلعدادیــة خیر الدین ببـــادرو057

300 30028 30028 0002 26المدرسة اإلعدادیــة 20 مارس 1956 بسیدي حسین058

000 00025 00025 0003 22المدرســة اإلعدادیـة نھج الرصــاص بالمنــزه059

200 20048 20048 0005 43المدرســة اإلعدادیـة حي بوقطفة بالزھرونــي060

000 00026 00026 0002 24المدرســة اإلعدادیـة بالمنار 0611

800 80025 80025 0001 24المدرسـة اإلعدادیـة نھج یوغرطة بباردو062

400 40036 40036 0003 33المدرســة اإلعدادیـة بالعقبـــة063

000 00023 00023 0002 21المدرسـة اإلعدادیــة نھج كراتـشـــي بــاردو064

300 30026 30026 0002 24المدرسـة اإلعدادیــة بحي التحریر065

100 10037 10037 0005 32المدرسـة اإلعدادیة طریق مجـاز الباب سیــدي حسیــن066

200 20055 20055 0007 48المدرسـة اإلعدادیـة ابن أبي الضیاف بسیدي حسین 067

500 50028 50028 0003 25المدرسـة اإلعدادیـة حي باش حامبة بالزھور068

500 50024 50024 0002 22المدرسـة اإلعدادیـة نھج ابن حسنیة حي التحریر069

500 50020 50020 0001 19المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون ـ 4 ـ070

900 90030 90030 0002 28المدرسة اإلعدادیة حي فطومة بورقیبة بباردو071

800 80035 80035 0003 32المدرسة اإلعدادیة بحي ابن خلدون072

000 00029 00029 0003 26المدرسة اإلعدادیة بالسیجومي073

600 60030 60030 0003 27المدرسة اإلعدادیة بالعمران األعلى074

800 80031 80031 0002 29المدرسة اإلعدادیة بالحرائریة075

900 90023 90023 0001 22المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بالعمران األعلى076

500 50027 50027 0002 25المدرسة اإلعدادیة علي الدوعاجي بسیدي حسین 077

900 90029 90029 0001 28المدرسة اإلعدادیة سیدي حسین078

500 50033 50033 0003 30المدرسة اإلعدادیة بمدینة عمر المختارـ تونس 0792

600 60031 60031 0002 29المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالعمران080

300 30020 30020 0001 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي ابن خلدون 081

300 30028 00030028 28المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بخزندار082

000 00024 00024 0002 22المدرسة اإلعدادیة بحي الواحة ـ العقبة 0832

500 099 5001 099 5001 000102 997جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
II من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس
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جملةالمواردمنحة 
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الـعـدد 
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المــــــــــــوارد

الجملة

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

800 80034 80034 0005 29المدرســة اإلعدادیــة حي الغزالـــة أریانـــة084

000 00042 00042 0004 38المدرسة اإلعدادیــة 18 جانفي 1952 بأریانة085

200 20029 20029 0005 24المدرسة اإلعدادیـة حي البستـــان اریانـــة086

500 50029 50029 0003 26المدرسة اإلعدادیـة بالمنـــزه الســــادس087

300 30038 30038 0005 33المدرسة اإلعدادیـة ببرج الوزیـــر باریانــــة088

600 60028 60028 0002 26المدرســة اإلعدادیــة بالمنزه الخامــس089

800 80033 80033 0004 29المدرسة اإلعدادیــة حي الجمھوریة بالمنیھلــــــة090

500 50030 50030 0004 26المدرسة اإلعدادیــة الفارابــــي بجعفـــــــــر091

200 20029 20029 0003 26المدرســـة اإلعدادیـة بالمنیھلــــة092

800 80052 80052 0005 47المدرســة اإلعدادیـة بحي التضامــــن093

100 10033 10033 0004 29المدرســة اإلعدادیـة برج البكوش بأریانة 094

000 00037 00037 0003 34المدرســة اإلعدادیـة حي المروج بقلعة األندلس095

100 10032 10032 0004 28المدرســة اإلعدادیـة دار فضال بسكرة096

800 80051 80051 0005 46المدرســة اإلعدادیـة حي البساتین بالمنیھلة097

200 20030 20030 0003 27المدرسة اإلعدادیة 9 أفریل 1938 بحي التضامن 098

600 60031 60031 0003 28المدرسة اإلعدادیة ریاض النصر بأریانة099

500 50034 50034 0003 31المدرسة اإلعدادیة 18 جانفي 1952 بحي التضامن 100

000 00026 00026 0002 24المدرسة اإلعدادیة حي الرفاھة بالمنیھلة101

300 30039 30039 0005 34المدرسة اإلعدادّیة بسیدي ثابت 102

500 50053 50053 0005 48المدرسة اإلعدادّیة برواد103

900 90023 90023 0001 22المدرسة اإلعدادّیة التضامن 5 بأریانة104

400 40027 40027 0002 25المدرسة اإلعدادیة بالمنیھلة العلیا105

600 60031 60031 0003 28المدرسة اإلعدادیة بقلعة األندلس106

800 80037 80037 0001 36المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنزه الخامس بأریانة107

900 90021 90021 0001 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأریانــــة108

600 60025 60025 0001 24المدرسة اإلعدادیة بالنخیالت109

900 90022 90022 0001 21المدرسة اإلعدادیة ببرج الطویل110

700 70038 70038 0002 36المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بأریانة111

600 600947 600947 000102 845جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

ث ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

000 00036 00036 0003 33المدرسـة اإلعدادیـــة الشابـــي بالمرناقیـــة112

500 50039 50039 0002 37المدرسـة اإلعدادیـــة الریـــاض بالجدیــدة113

800 80050 80050 0004 46المدرســـة اإلعدادیـــة خزنـــدارالدنــــــدان ـ منوبة114

200 20052 20052 0006 46المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینـــا بــوادي اللیــل115

500 50033 50033 0003 30المدرسة اإلعدادیـة نھج ابوالطیب المتنبي بمنوبـــة116

400 40063 40063 0004 59المدرسة اإلعدادیـة العھد الجدید بالبطــــان117

500 50032 50032 0001 31المدرسة اإلعدادیــة ابن رشد بالدنــدان118

100 10037 10037 0003 34المدرسة اإلعدادیـة علیسة بطبربـــــة119

300 30037 30037 0001 36المدرسة اإلعدادیـة بدوارھیشر120
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500 50052 50052 0004 48المدرسة اإلعدادیـة 20 مارس بالمرناقیة121

800 80035 80035 0004 31المدرسة اإلعدادیــة حي اإلذاعة بالجدیــــدة122

400 40031 40031 0003 28المدرسة اإلعدادیـة خیر الدیـــن بمنوبـــــة123

800 80035 80035 0003 32المدرســـة اإلعدادیــة شبــاو بــوادي اللــــیل124

300 30033 30033 0004 29المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیــق بــدوارھیشــــــــر125

600 60037 60037 0003 34المدرسـة اإلعدادیــة 20 مارس 1956 بدوارھیشـــــر126

600 60038 60038 0005 33المدرســة اإلعدادیـة بحي الرمـــال طبربــــة127

600 60036 60036 0003 33المدرســة اإلعدادیـة حي المعزیة بواد اللیل128

800 80030 80030 0002 28المدرســة اإلعدادیـة بئرالزیتون بطبربة129

500 50025 50025 0003 22المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بدوارھیشر130

900 90026 90026 0001 25المدرسة اإلعدادیة فجة خماخم بالمرناقیة131

200 20031 20031 0002 29المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنوبة132

400 40051 40051 0003 48المدرسة اإلعدادیة حي الشباب بدوارھیشر133

800 80029 80029 0001 28المدرسة اإلعدادیة بالدخیلة ـ طبربة134

200 20048 20048 0005 43المدرسة اإلعدادیة ببرج العامري135

400 40035 40035 0004 31المدرسة اإلعدادیة السعیدة بوادي اللیل136

800 80013 00080013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمرناقیـــة137

100 10013 10013 0001 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنوبــــــة138

500 50072 50072 0002 70المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمنوبة139

500 062 5001 062 5001 00093 969جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

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

300 30039 30039 0004 35المدرسة اإلعدادیة أبــــــــوالعباس أحمد األبیاني ببومھل140

700 70040 70040 0004 36المدرســـة اإلعدادیــــة بفوشانـــــة141

300 30033 30033 0003 30المدرســـة اإلعدادیـة عبد اللــــھ فرحــات رادس142

800 80035 80035 0003 32المدرســـة اإلعدادیـة 2 مارس 1934 بالزھراء143

900 90029 90029 0002 27المدرســة اإلعدادیـة شارع الجمھوریة بحمــام األنف144

500 50022 50022 0001 21المدرســة اإلعدادیــة الطیب المھیري بمقرین الریــاض145

200 20030 20030 0003 27المدرسة اإلعدادیـة المنجي سلیم بسیدي رزیـــق146

500 50040 50040 0004 36المدرسة اإلعدادیــة ابوالقاسم الشابي ببن عــروس147

100 10036 10036 0004 32المدرسة اإلعدادیــة أحمد ابن أبي الضیاف بالمحمدیــــــة148

500 50031 50031 0002 29المدرســة اإلعدادیـة بالمدینــــــة الجدیــدة149

600 60034 60034 0003 31المدرسة اإلعدادیـة بالخلیدیـــــة150

000 00026 00026 0002 24المدرسة اإلعدادیـة  الطاھر الحداد ببن عروس151

000 00028 00028 0002 26المدرسة اإلعدادیــة مفیدة بورقیبـــة بحمــام األنف152

000 00042 00042 0005 37المدرســة اإلعدادیــة بنعســــان153

100 10028 10028 0002 26المدرســة اإلعدادیــة بالمـــــروج 1543

800 80025 80025 0002 23المدرسة اإلعدادیــة اسد ابن الفرات بحمام الـــشـــط 155

500 50044 50044 0005 39المدرسة اإلعدادیـة مصطفــى خریــف بالمحمدیـــــة156

200 20041 20041 0005 36المدرســة اإلعدادیــة بمرنــاق157

900 90039 90039 0002 37المدرسة اإلعدادیــة المنجــي سلیــــم بالزھـراء158

000 00030 00030 0004 26المدرسة اإلعدادیــة بالمروج 1595

000 00026 00026 0003 23المدرســـة اإلعدادیــة الفاضل بن عاشور بحي شاكــــر مقریــــن160
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300 30031 30031 0004 27المدرسـة اإلعدادیة حي الرمانة بالمدینة الجدیدة 1613

000 00066 00066 0006 60المدرســـة اإلعدادیــة 2 مارس 1934 رادس162

200 20038 20038 0003 35المدرسة اإلعدادیة بالیسمینات163

800 80031 80031 0002 29المدرسة اإلعدادیة بالمروج 1646

300 30027 30027 0002 25المدرسة اإلعدادیة الحبیب ثامر بحمام األنف165

600 60037 60037 0004 33المدرسة اإلعدادیة أبوالحسن بن الھیثم بمرناق166

000 00031 00031 0003 28المدرسة اإلعدادیة بالمروج 1671

500 50026 50026 0002 24المدرسة اإلعدادیة ببئرالباي168

600 60078 60078 0006 72المدرسة اإلعدادیة حي القصر بالمحمدیة169

800 80035 80035 0004 31المدرسة اإلعدادیة الرشیدیة بالمروج 1703

800 80030 80030 0002 28المدرسة اإلعدادیة الطاھر صفر بالمروج 1713

400 40026 40026 0002 24المدرسة اإلعدادیة المدینة الریاضیة برادس172

900 90025 90025 0002 23المدرسة اإلعدادیة ببومھل173

100 10025 10025 0002 23المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بمرناق174

800 80011 00080011 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببن عــــروس175

200 20022 20022 0001 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحمـــام األنـــف176

800 800138 000800138 138المدرسة اإلعدادیة التقنیة برادس177

100 10030 10030 0003 27المدرسة اإلعدادیة محمد صالح الجابري حي نزھة السلطان بحمام الشط178

000 00063 00063 0003 60المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمقرین179

100 484 1001 484 1001 000132 352 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

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

700 70074 70074 0003 71المدرسـة اإلعدادیـــة الطاھر الحداد بحمام الزریبة180

400 40028 40028 0003 25المدرسـة اإلعدادیـــة أبوالقاسم الشابي بالفحــص181

200 20035 20035 0003 32المدرســة اإلعدادیـــة ابن رشد بالناظــــور182

500 50049 50049 0003 46المدرسة اإلعدادیـــة خیر الدیـــن بالفحــص183

000 00024 00024 0002 22المدرســة اإلعدادیـــة الحنایـــا بزغـــوان184

100 10015 10015 0002 13المدرســة اإلعدادیـــة شارع اإلستقــالل بزغـــوان185

200 20023 20023 0001 22المدرســـة اإلعدادیـــة ابن سینا بسمنجـــــة186

500 50033 50033 0002 31المدرســة اإلعدادیـــة  عقبة ابن نافع بصواف187

500 50036 50036 0004 32المدرسة اإلعدادیـــة ابن خلدون بالفحــص188

000 00025 00025 0002 23المدرسة اإلعدادیـــة حي العرائس بزغوان189

900 90025 90025 0001 24المدرسة اإلعدادیـــة 9 أفریل 1938 بمقرن190

100 10027 10027 0003 24المدرســة اإلعدادیـــة  الحبیب ثامر ببئرمشارقة191

000 00029 00029 0003 26المدرســة اإلعدادیـــة  فرحات حشاد بسیدي ناجي192

200 20015 20015 0001 14المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد بالزریبة قریة193

900 90013 00090013 13المدرسة اإلعدادیة بسیدي عویدات194

200 20028 20028 0001 27المدرسة اإلعدادیة  النموذجیة ابن ابي الضیاف بزغوان195

500 50017 50017 0001 16المدرسة اإلعدادیة بجبل الوسط196

500 50023 50023 0002 21المدرسة اإلعدادیة ابن الجزاربالناظور197

800 80014 00080014 14المدرسة اإلعدادیة الخوارزمي ببوسلیم198

500 50013 00050013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بزغــوان199

300 30012 00030012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالفحــــص200
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000 000566 000566 00045 521جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

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

500 50028 50028 0002 26المدرســة اإلعدادیـــة بوخریــص ببنـــزرت201

300 30028 30028 0002 26المدرسة اإلعدادیــة النموذجیة فرحــات حشـــاد ببنـــزرت202

000 00054 00054 0005 49المدرسة اإلعدادیـة الحبیب الحــداد بنــــزرت203

500 50025 50025 0002 23المدرســة اإلعدادیـة الكاھنـــة بمنــزل بورقیبــــــة204

300 30023 30023 0002 21المدرســة اإلعدادیـة باستـــور بماطــــــر205

300 30021 30021 0001 20المدرســـة اإلعدادیـة ابن ابي ضیــاف بمنزل بورقیبــــة206

500 50035 50035 0004 31المدرسة اإلعدادیة محمد التوھامي بن سعید بالماتلین207

900 90025 90025 0002 23المدرسة اإلعدادیـة بــرفـــراف208

300 30024 30024 0002 22المدرســـة اإلعدادیـة بغار الملـــح209

500 50064 50064 0005 59المدرســة اإلعدادیـة بجومیـــــن210

500 50026 50026 0002 24المدرســـة اإلعدادیـة نھج تونس تینجـــة211

100 10034 10034 0003 31المدرســـة اإلعدادیـة 9 أفریل بمنزل بورقیبة212

500 50027 50027 0002 25المدرســـة اإلعدادیـة ابن سینا بالعالیـــة213

200 20041 20041 0005 36المدرســة اإلعدادیـة براس الجبــــل214

300 30033 30033 0003 30المدرسة اإلعدادیــة ابن شــرف منزل بورقیبـــــة215

300 30017 30017 0001 16المدرسة اإلعدادیـة بــأم ھانـــي216

600 60026 60026 0002 24المدرســـة اإلعدادیـة بجرزونـــة217

800 80026 80026 0002 24المدرســة اإلعدادیــة بعوسجــــــة218

800 80059 80059 0005 54المدرســـة اإلعدادیـة بسجنـان219

800 80028 80028 0002 26المدرســة اإلعدایــة الجـــالء ببنــــزرت220

800 80027 80027 0002 25المدرســة اإلعدایــة بماطر 2212

000 00040 00040 0004 36المدرســة اإلعدادیـة بزھانـــة222

800 80070 80070 0004 66المدرســة اإلعدادیـة بالغزالــــــة223

500 50029 50029 0002 27المدرسة اإلعدادیـة بمنزل جمیـــل224

500 50033 50033 0003 30المدرسـة اإلعدادیــة نھج صالح الدین األیوبي رأس الجبل225

800 80043 80043 0004 39المدرســة اإلعدادیـة الحبیــب بوقطفـــة بنــزرت226

700 70026 70026 0001 25المدرســة اإلعدادیـة بتمرة227

500 50034 50034 0002 32المدرســة اإلعدادیـة بھنشیر الماتلین228

300 30034 30034 0003 31المدرســة اإلعدادیـة العھد الجدید بالعالیة229

400 40031 40031 0003 28المدرســة اإلعدادیـة شارع بورقیبة ببنــزرت230

200 20031 20031 0003 28المدرســة اإلعدادیـة الحیاة بماطر بنــزرت231

300 30027 30027 0002 25المدرسة اإلعدادیة حي اإلقبال بتینجة232

200 20030 20030 0003 27المدرسة اإلعدادیة بمنزل عبد الرحمان233

800 80029 80029 0002 27المدرسة اإلعدادیة بماطر234

800 80030 80030 0003 27المدرسة اإلعدادیة بوشملة بجرزونة235

700 70030 70030 0001 29المدرسة اإلعدادیة جبل الّسمان بجومین236

000 00030 00030 0002 28المدرسة اإلعدادیة طریق تونس بماطر237

300 30032 30032 0002 30المدرسة اإلعدادیة سحنون 3 بمنزل بورقیبة238

400 40034 40034 0002 32المدرسة اإلعدادیة بسجنان 2392

500 50026 50026 0002 24المدرسة اإلعدادیة بمنزل جمیل 2402
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500 50022 50022 0001 21المدرسة اإلعدادیة بالخیتمین241

000 00031 00031 0003 28المدرسة اإلعدادیة بالمصیدة بنزرت242

800 80020 00080020 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بماطر243

700 70020 00070020 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل جمیل244

300 30019 30019 0001 18المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل بورقیبة245

400 40023 40023 0001 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببنـــــزرت246

400 40050 40050 0004 46المدرســة اإلعدادیـة الھــادي شاكـــر ببنـــزرت247

600 516 6001 516 6001 000135 381 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

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

800 80056 80056 0006 50المدرســة اإلعدادیــــة بسلیمـــــــان248

000 00026 00026 0002 24المدرسـة اإلعدادیـــة بقرعـــــة ساســـي ـ قربة249

800 80029 80029 0003 26المدرســة اإلعدادیــــــة أســـــمر بقلیبیــــة250

800 80034 80034 0006 28المدرسـة اإلعدادیــة الطاھـرالحــداد نابــــل251

200 20044 20044 0009 35المدرسـة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بقربة252

000 00026 00026 0002 24المدرسة اإلعدادیـة بالرعینیــــن253

400 40025 40025 0002 23المدرسة اإلعدادیــة بالصمعـــة254

800 80023 80023 0002 21المدرسة اإلعدادیــة بتازركـــــة255

500 50020 50020 0001 19المدرســـة اإلعدادیــة بأزمـــــــور256

000 00027 00027 0002 25المدرسة اإلعدادیــة بزاویة المقایــــز257

500 50029 50029 0003 26المدرســـة اإلعدادیـة ببئر بورقبــــة258

300 30043 30043 0005 38المدرسة اإلعدادیــة بقرنبالیـــــة259

400 40015 40015 0001 14المدرسة اإلعدادیــة ببوكریـــــم260

600 60015 60015 0001 14المدرسة اإلعدادیــة بزاویـــة الجدیـــــدي261

700 70028 70028 0001 27المدرســـة اإلعدادیــة بمنـــزل حــــّر262

900 90020 90020 0001 19المدرســــة اإلعدادیــة صاحـــب الجبـــل263

300 30021 30021 0002 19المدرســـة اإلعدادیـة بالمعمــــورة264

100 10028 10028 0003 25المدرســــة اإلعدادیـة بفنـدق الجدیــــد265

300 30038 30038 0006 32المدرسة اإلعدادیة نھج الھادي والي بالحمامات266

100 10018 10018 0002 16المدرســـة اإلعدادیــة بالصقالبة267

500 50031 50031 0003 28المدرســـة اإلعدادیــة شارع الجمھوریة بمنزل تمیم268

800 80029 80029 0003 26المدرسة اإلعدادیة شارع تونس قلیبیة269

800 80031 80031 0002 29المدرسة اإلعدادیة بالھواریة270

500 50015 50015 0001 14المدرسة اإلعدادیة بالكرمیة - قرمبالیة271

200 20039 20039 0006 33المدرسة اإلعدادیة بمنزل بوزلفة272

900 90028 90028 0002 26المدرسة اإلعدادیة ساحة الشھداء بنابل273

500 50036 50036 0005 31المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالحمامات274

800 80024 80024 0002 22المدرسة اإلعدادیة الحبیب بوقطفة بقرنبالیة275

000 00039 00039 0005 34المدرسة اإلعدادیة العھد الجدید بنابل276

200 20025 20025 0002 23المدرسة اإلعدادیة العھد الجدید بقربة277

100 10032 10032 0003 29المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد بالحمامات278

000 00031 00031 0004 27المدرسة اإلعدادیة الطاھر بن عاشور بدار شعبـان الفھــري279

000 00041 00041 0005 36المدرسة اإلعدادیة علي البلھوان بقلیبیة280
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600 60032 60032 0005 27المدرســـة اإلعدادیـــة بالمیدة281

300 30023 30023 0002 21المدرسة اإلعدادیة بدارعلوش282

800 80032 80032 0004 28المدرســـة اإلعدادیـــة محمد البشروش بدار شعبان الفھري 283

300 30053 30053 0005 48المدرســة اإلعدادیة 23 جانفي 1952 ببني خالد284

000 00050 00050 0007 43المدرسة اإلعدادیة ببوعرقـــــوب285

300 30028 30028 0002 26المدرسة اإلعدادیة بالشریفات - سلیمان286

600 60023 60023 0001 22المدرسة اإلعدادیة بالرحمة - منزل بوزلفة287

800 80046 80046 0004 42المدرسة اإلعدادیة بتاكلســــة288

400 40027 40027 0001 26المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنابــــــل289

900 90012 00090012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقرنبالیــــة290

400 40037 40037 0005 32المدرسة اإلعدادیة ببني خیار291

100 10047 10047 0007 40المدرسة اإلعدادیة نھج األندلس بمنزل تمیم292

500 50012 00050012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقربــــــة293

700 70012 00070012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببني خـــالد294

000 00013 00013 0001 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمنزل تمیـــم295

600 60012 00060012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقلیبیــــــة296

800 80012 00080012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیـمــــان297

700 70016 70016 0001 15المدرسة اإلعدادیة بنیانو298

700 70033 70033 0002 31المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنصف باي بنابل299

300 30023 30023 0002 21المدرسة اإلعدادیة بسیدي الجدیدي - الحمامات300

600 532 6001 532 6001 000175 357 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

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

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة
500 50026 50026 0002 24المدرســة اإلعدادیـــة المنجي سلیم بمجـاز البـــــاب301

100 10031 10031 0002 29المدرســة اإلعدادیــــة الطاھـر الحـداد مجـاز البــاب302

200 20036 20036 0002 34المدرسة اإلعدادیة الحبیب بورقیبة بتبرسق303

900 90031 90031 0001 30المدرســـة اإلعدادیــة ابن الجزار بوشتاتــــــة304

300 30022 30022 0001 21المدرسـة اإلعدادیـــة ابن رشـد بتستــور 305

600 60020 60020 0001 19المدرســـة اإلعدادیــة ابن خلدون بالمعقولـــــة باجـة306

000 00031 00031 0002 29المدرسـة اإلعدادیة خیرالدین باشا سیدي اسماعیـل  باجـة307

000 00023 00023 0002 21المدرســة اإلعدادیــة ابن رشیق بوادي الزرقــــــاء308

100 10031 10031 0003 28المدرســــة اإلعدادیـــة ابن عرفة بالمحلـــــــــة باجــــة309

100 10023 10023 0001 22المدرســـة اإلعدادیــة الطیب المھیري القوســـــة310

200 20052 20052 0004 48المدرســـة اإلعدادیــة ابن شرف بنفــزة311

600 60027 60027 0002 25المدرســة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بباجـــــة312

300 30023 30023 0001 22المدرســـة اإلعدادیــة الفاضل بن عاشور بالسلوقیــــة313

800 80014 00080014 14المدرســة اإلعدادیـــة یوغرطة بتوكابـــــر314

700 70020 00070020 20المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد طریـق الكسـاب باجـة315

000 00027 00027 0001 26المدرســة اإلعدادیــة فرحات حشاد  بقبالط 316

700 70046 70046 0002 44المدرسـة اإلعدادیة العیاضي الباجي بباجة 317

000 00024 00024 0002 22المدرسـة اإلعدادیة ابن سھل بتستور 318

800 80027 80027 0002 25المدرسـة اإلعدادیة ابن سینا بعمدون 319

000 00027 00027 0003 24المدرسـة اإلعدادیة علي القلصادي بباجة 320

100 10026 10026 0001 25المدرسـة اإلعدادیة حي ابن خلدون بتیبار 321
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000 00017 00017 0002 15المدرسة اإلعدادیة الرشاد بباجة322

100 10026 10026 0001 25المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي بالطبابة323

600 60021 60021 0001 20المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بتبرسق 324

600 60026 60026 0002 24المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بنفزة325

600 60019 60019 0001 18المدرسة اإلعدادیة الحریة شارع بورقیبة بباجة326

300 30017 30017 0001 16المدرسة اإلعدادیة علي الدوعاجي بقبالط 327

500 50013 00050013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمجــاز البـــاب328

500 50028 50028 0002 26المدرسة اإلعدادیة باجة المستقبل329

700 70013 00070013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بباجــــــة330

800 80013 00080013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفــزة331

300 30011 00030011 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتبرســــق332

000 00039 00039 0003 36المدرسة اإلعدادیة ابن البیطار بمجاز الباب333

000 000842 000842 00060 782جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

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

300 30032 30032 0002 30المدرســة اإلعدادیـــة المرجـــان بطبرقـــة334

800 80043 80043 0001 42المدرســة اإلعدادیــــة النموذجیة بجندوبــــــة335

000 00032 00032 0003 29المدرســة اإلعدادیـــة مصطفي خریف بجندوبــة336

500 50044 50044 0003 41المدرســة اإلعدادیـــة ببوسالـــم337

000 00020 00020 0001 19المدرســة اإلعدادیـــة ببوعـــوان338

500 50028 50028 0001 27المدرســـة اإلعدادیــة ببـــوش339

000 00031 00031 0003 28المدرســة اإلعدادیـــة بســوق السبــــت340

000 00043 00043 0003 40المدرســـة اإلعدادیــة ببالریجیــــــا341

000 00034 00034 0003 31المدرســة اإلعدادیــة بعین دراھــــم342

300 30043 30043 0003 40المدرســة اإلعدادیــة بغار الدماء343

100 10031 10031 0002 29المدرســـة اإلعدادیــة ببلطـــــة344

600 60033 60033 0002 31المدرســة اإلعدادیـة بعیــن الصبــح345

000 00028 00028 0001 27المدرســـة اإلعدادیــة ببني مطیـر346

500 50027 50027 0001 26المدرســـة اإلعدادیــة 2 مارس 1934 بجندوبة347

500 50045 50045 0003 42المدرســـة اإلعدادیــة 4 أفریل 1938 بوادي ملیز348

000 00044 00044 0004 40المدرســة اإلعدادیــة الھادي بن حسیـن جندوبــة349

300 30041 30041 0004 37المدرسـة اإلعدادیــة ببوسالـــم المحطـــة350

800 80028 80028 0001 27المدرســة اإلعدادیـــة بعین سلطـــــان351

000 00074 00074 0004 70المدرســـة اإلعدادیــة فجري البوسعیدي بفرنانــــة352

500 50036 50036 0003 33المدرســة اإلعدادیــة طریق تونس جندوبــــــة353

000 00032 00032 0003 29المدرســــة اإلعدادیــة حي الخضراء ببـــــوسالــــــم354

500 50033 50033 0002 31المدرســـة اإلعدادیــة بسیــدي بلقاســــم غـار الدمـــاء355

100 10053 10053 0006 47المدرســـة اإلعدادیــة 18 جانفي 1952 بطبرقة356

900 90039 90039 0002 37المدرســـة اإلعدادیــة بعین البیة357

200 20029 20029 0002 27المدرســـة اإلعدادیــة بسوق الجمعة 358

500 50037 50037 0002 35المدرســـة اإلعدادیــة بحمام بورقیبة 359

500 50030 50030 0002 28المدرســـة اإلعدادیــة الھادي خلیل ببوسالم 360
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900 90035 90035 0002 33المدرسة اإلعدادیة الحریة بغارالدماء361

500 50040 50040 0005 35المدرسـة اإلعدادیـة المروج بجندوبة 362

700 70031 70031 0002 29المدرســـة اإلعدادیــة بالفجوج - فرنانة 363

600 60033 60033 0002 31المدرسة اإلعدادیة الجلیل بغار الدماء364

300 30019 00030019 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجندوبـــــة365

000 00035 00035 0003 32المدرسة اإلعدادیة بجندوبة366

500 50016 00050016 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغــار الدمـــاء367

900 210 9001 210 9001 00092 118 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

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

700 70028 70028 0001 27المدرســة اإلعدادیـــة اإلمام سحنون بالدھماني368

800 80040 80040 0002 38المدرســة اإلعدادیـــة بقلعـــة سنـــان369

900 90032 90032 0002 30المدرســـة اإلعدادیـــة بنبــــــــر370

300 30043 30043 0004 39المدرســـة اإلعدادیــة ابن خلــدون بالكــــاف371

700 70015 00070015 15المدرســة اإلعدادیـــة بتاجرویـــــن372

400 40024 40024 0001 23المدرســـة اإلعدادیــة بالطویــــرف373

800 80031 80031 0002 29المدرســة اإلعدادیـــة  اإلمام  إبن عرفة بالسرس  374

900 90024 90024 0001 23المدرســـة اإلعدادیـــة یوغرطــــة بالكــاف375

600 60016 00060016 16المدرســــة اإلعدادیــة بمنــزل سالــــم376

300 30042 30042 0003 39المدرســـة اإلعدادیــة أبوالقاسم الشابي بالدھمانـــي377

700 70027 70027 0001 26المدرســة اإلعدادیــة بالقصــور378

700 70030 70030 0002 28المدرسـة اإلعدادیــة أبوالقاسم الشابي بتاجرویــن379

200 20030 20030 0002 28المدرسة اإلعدادیــة ببــرج العیفــــة380

000 00028 00028 0002 26المدرســــة اإلعدادیـــة بالجریصـــة381

700 70015 00070015 15المدرســـة اإلعدادیـــة بسیــدي مطیـــر382

600 60016 00060016 16المدرســة اإلعدادیـــة بسیــدي رابـــــح383

500 50022 50022 0001 21المدرســـة اإلعدادیـــة بالقلعــــة الخصبـــاء384

200 20033 20033 0003 30المدرســـة اإلعدادیــة بالســـــــرس385

300 30037 30037 0003 34المدرســة اإلعدادیــة ببرنوســـــــة386

200 20030 20030 0003 27المدرســة اإلعدادیـــة بحي اإلنطالقة ساقیة سیدي یوسف 387

300 30027 30027 0001 26المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بالكاف388

800 80022 80022 0001 21المدرسة اإلعدادیة حي الدیر بالكاف389

500 50025 50025 0001 24المدرسة اإلعدادیة سواني العنب بالكاف390

500 50021 50021 0001 20المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم بتاجروین391

500 50036 50036 0002 34المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالكاف 392

900 90026 90026 0001 25المدرسة اإلعدادیة إبن النفیس بالقصـــــور393

500 50019 00050019 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالكــاف394

500 500753 500753 00054 699جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

س ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة
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700 70038 70038 0002 36المدرســة اإلعدادیــة أبو القاسم الشابي بالروحیة 395

000 00024 00024 0002 22المدرســة اإلعدادیــة بالعروســــــة396

200 20022 20022 0002 20المدرســة اإلعدادیـة بقعفـــــور397

500 50024 50024 0001 23المدرســة اإلعدادیـة بسیـــار مكثــــر398

800 80044 80044 0002 42المدرســة اإلعدادیــة أبو القاسم الشابي بسلیانة399

500 50024 50024 0002 22المدرســة اإلعدادیـة ابن ابي ضیاف القنطـرة400

200 20023 20023 0001 22المدرسـة اإلعدادیـة ابن عرفــة باألخـــوات 401

700 70033 70033 0001 32المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف برج المسعودي402

500 50047 50047 0003 44المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد مكثــــر403

800 80067 80067 0003 64المدرســـة اإلعدادیـة ببوعــرادة404

700 70045 70045 0003 42المدرســـة اإلعدادیـة بكســـــرى405

500 50037 50037 0003 34المدرســـة اإلعدادیــة بسیــدي بورویـــــس406

300 30037 30037 0003 34المدرســـة اإلعدادیـة بالروحیــــة407

000 00057 00057 0003 54المدرســـة اإلعدادیـة ببرقـــو408

300 30035 30035 0003 32المدرســـة اإلعدادیـــة حي النـــور بسلیانـــة409

300 30046 30046 0003 43المدرســة اإلعدادیــة بالكریــــب410

800 80035 80035 0002 33المدرســــة اإلعدادیـة بمكثـــر411

300 3007 0003007 7المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسلیانة412

100 1007 0001007 7المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقعفـــور413

200 2009 0002009 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمكثـر414

500 50020 50020 0001 19المدرسة اإلعدادیة الحبابسة بالروحیة415

500 50020 50020 0001 19المدرسة اإلعدادیة المنصورة كسرى416

400 400710 400710 00050 660جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

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

100 10031 10031 0003 28المدرسـة اإلعدادیـــة العبادلــــة بسبیطلـــة417

600 60046 60046 0003 43المدرســة اإلعدادیـــة بماجـــل بلعبـــاس418

600 60037 60037 0003 34المدرســة اإلعدادیـة " حي النــور" بالقصریــــن419

000 00044 00044 0004 40المدرســــة اإلعدادیـة بحسي الفریـــد420

300 30047 30047 0005 42المدرســـة اإلعدادیـة حي الزھـــورالقصریــــن421

200 20038 20038 0004 34المدرســـة اإلعدادیـة بتالبـــــت422

400 40020 40020 0001 19المدرســة اإلعدادیـة " ابن الفــرات " بتالـــــة423

100 10042 10042 0005 37المدرســـة اإلعدادیـة بالعیـــــون424

300 30036 30036 0003 33المدرســــة اإلعدادیـة 25 جویلیة 1957 بتالة425

300 30043 30043 0002 41المدرســة اإلعدادیـة النموذجیة ابن رشد بالقصریــــن426

800 80041 80041 0003 38المدرســـة اإلعدادیـة حي الخضـــــراء بسبیطلــــة427

300 30035 30035 0002 33المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي سھیــــل428

800 80045 80045 0005 40المدرســة اإلعدادیـة حي الفتـــح بالقصریـــــن429

100 10035 10035 0003 32المدرســـة اإلعدادیــة ببوزقــــــام430

500 50028 50028 0002 26المدرســـة اإلعدادیــة بخمــــــــودة431

200 20042 20042 0004 38المدرســـة اإلعدادیــة باألحــــــواش432

500 50029 50029 0002 27المدرســـة اإلعدادیـة بالشرایـــــع433
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300 30030 30030 0002 28المدرســة اإلعدادیـة بعین الخمایسیــــة434

900 90029 90029 0001 28المدرســــة اإلعدادیــة بالدغــــــرة435

600 60030 60030 0002 28المدرســــة اإلعدادیــة بالرخمــــات436

200 20034 20034 0002 32المدرسة اإلعدادیة إبن عرفة بسبیطلة437

000 00028 00028 0003 25المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة 438

700 70038 70038 0003 35المدرســــة اإلعدادیــة بسبیبة439

200 20032 20032 0003 29المدرســــة اإلعدادیــة بفوسانة 4402

900 90038 90038 0003 35المدرســــة اإلعدادیــة حي البساتین بالقصرین441

900 90036 90036 0003 33المدرســــة اإلعدادیــة بفریانة442

900 90029 90029 0002 27المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بالقصرین443

300 30039 30039 0003 36المدرســــة اإلعدادیــة بجدلیان444

900 90015 00090015 15المدرسة اإلعدادیة صحراوي بفوسانة445

000 00031 00031 0003 28المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بسبیبة446

700 70027 70027 0002 25المدرسة اإلعدادیة خیر الدین باشا بماجل بلعباس447

300 30022 00030022 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقصریـــن448

000 00022 00022 0002 20المدرسة اإلعدادیة  بسبیطلة449

300 30014 00030014 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بفریانــــة450

200 147 2001 147 2001 000102 045 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 
من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

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

300 30045 30045 0003 42المدرسـة اإلعدادیـــة النموذجیة الباب الشمالي بسوســـة451

000 00049 00049 0007 42المدرسـة اإلعدادیـــة 2 مارس 1934 بمساكن452

800 80042 80042 0005 37المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمساكن453

600 60026 60026 0003 23المدرسـة اإلعدادیـــة نھـج قسنطینــــــة بسوســــة454

300 30040 30040 0005 35المدرســة اإلعدادیــــة الطاھرالحداد بالقلعـة الكبـــرى455

800 80025 80025 0001 24المدرسة اإلعدادیة الفارابي بمساكن456

300 30047 30047 0008 39المدرســـة اإلعدادیة بالزاویة والقصیبــة والثریــات457

700 70020 70020 0001 19المدرســـة اإلعدادیة ھرقلــــة458

000 00032 00032 0003 29المدرســـة اإلعدادیة بسیـــدي الھانـــي459

200 20021 20021 0002 19المدرســة اإلعدادیة نھـــج الســودان سوســـة460

500 50022 50022 0001 21المدرســــة اإلعدادیة بالكنایــــس 461

800 80022 80022 0001 21المدرســة اإلعدادیة ببورجیــــن462

500 50038 50038 0003 35المدرســـة اإلعدادیة بالكنـــدار463

000 00024 00024 0002 22المدرسة اإلعدادیـة حي خزامة سوسة464

000 00039 00039 0006 33المدرسة اإلعدادیــة سھلـول حمام سوســـة465

000 00029 00029 0003 26المدرسـة اإلعدادیــة نھـج العجمـي بن سعد القلعة الكبرى466

300 30031 30031 0003 28المدرسـة اإلعدادیــة  لطفي قرطاس بأكودة467

100 10031 10031 0003 28المدرسـة اإلعدادیـة بسیدي بوعلي468

200 20025 20025 0003 22المدرسـة اإلعدادیــة المسعدیــــن469

500 50032 50032 0003 29المدرسة اإلعدادیة حي الزھور سوســة470

100 10035 10035 0004 31المدرسة اإلعدادیة بحي الریاض سوسة471

500 50024 50024 0002 22المدرسة اإلعدادیة علي البلھوان القلعة الكبرى 472

200 20034 20034 0004 30المدرسـة اإلعدادیـــة محمد الھادي العامري بالقلعـــة الصغــرى473



242

  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

000 00071 00071 00010 61المدرسة اإلعدادیة محمد العروي بسوسة474

500 50028 50028 0002 26 المدرسة اإلعدادیة ببوحسینة 475

200 20031 20031 0003 28المدرسة اإلعدادیة حي الیاسمین بالنفیضة 476

100 10032 10032 0003 29المدرسة اإلعدادیة البحایر بحمام سوسة477

200 20033 20033 0004 29المدرسة اإلعدادیة بسوسة الجدیدة478

900 90034 90034 0004 30المدرسة اإلعدادیة حي الزھراء بسوسة 479

600 60030 60030 0003 27المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بمساكن480

500 50031 50031 0005 26المدرسة اإلعدادیة طریق زغوان بالنفیضة 481

500 50030 50030 0003 27المدرسة اإلعدادیة الفارابي بالقلعة الكبرى482

100 10022 10022 0002 20المدرسة اإلعدادیة أحمد العّواني بسیدي بوعلي483

300 30041 30041 0004 37المدرسة اإلعدادیة البیروني بالنفیضة484

500 50031 50031 0004 27المدرسة اإلعدادیة جمال بن عبد الجلیل بأكودة485

300 30024 30024 0002 22المدرسة اإلعدادیة طارق ابن زیاد بخزامة الشرقیة ـ سوسة486

200 20032 20032 0004 28المدرسة اإلعدادیة حي الریاض الخامس ـ بسوسة487

200 20052 20052 0005 47المدرســة اإلعدادیة ببوفیشة488

600 60025 60025 0002 23المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة بسیدي عبد الحمید - سوسة489

600 60033 60033 0003 30المدرسة اإلعدادیة بالقلعة الصغرى490

500 50028 50028 0003 25المدرسة اإلعدادیة الجوھرة سھلول سوسة491

700 70013 70013 0001 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسوســـــة492

300 30013 30013 0001 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالنفیضــــــة493

400 40016 00040016 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأكــــودة494

000 00011 00011 0001 10المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالقلعــة الكبـــــرى495

500 50012 00050012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیدي بوعلــــي496

800 80013 80013 0001 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمساكـــــن497

200 436 2001 436 2001 000163 273 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

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

000 00040 00040 0005 35المدرسـة اإلعدادیـــة دار األمـــان بالقیــروان498

500 50032 50032 0004 28المدرســة اإلعدادیـــة ببوحجلـــــة المركــز 499

500 50040 50040 0003 37المدرســة اإلعدادیــــة بالشـــــراردة500

700 70039 70039 0004 35المدرســة اإلعدادیــــة 2 مارس 1934 القیروان501

000 00038 00038 0004 34المدرســـة اإلعدادیـة الحصـــري بالقیـــروان502

000 00033 00033 0003 30المدرســــة اإلعدادیـة بمنــزل المھیــــري نصر اللــھ503

200 20043 20043 0004 39المدرســـة اإلعدادیـة بحفـــوز504

300 30043 30043 0004 39المدرســـة اإلعدادیـة اإلمام سحنون ببوحجلـــة505

900 90042 90042 0004 38المدرســـة اإلعدادیـة بالوسالتیــــــة506

400 40036 40036 0004 32المدرســــة اإلعدادیـة بالشبیكــــــة507

600 60032 60032 0002 30المدرســـة اإلعدادیـة بعین جلولـــــة الوسالتیـة508

700 70035 70035 0003 32المدرسة اإلعدادیة ابن ابي الضیاف بحاجب العیون509

300 30022 30022 0001 21المدرســة اإلعدادیـة الكبــارة نصراللــــھ510

900 90032 90032 0002 30المدرسـة اإلعدادیـة دار الجمعیـــــة بالسبیخـــــة511

000 00027 00027 0002 25المدرسة اإلعدادیـة بالمساعیــــد ـ العــال512

300 30027 30027 0002 25المدرســة اإلعدادیـة ببئــر الوصفـــان ـ الشــراردة513
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600 60024 60024 0001 23المدرســة اإلعدادیـة بالجھینــــــة ـ بوحجلـة514

000 00036 00036 0004 32المدرســـة اإلعدادیـة المنصــورة القیـــروان515

000 00039 00039 0004 35المدرســـة اإلعدادیـة إبن ھاني بالقیـــروان516

000 00030 00030 0002 28المدرســـة اإلعدادیـة بالزملــــــة ـ حفـوز517

100 10038 10038 0003 35المدرســــة اإلعدادیـة بالسبیخـــــة518

000 00032 00032 0003 29المدرســــة اإلعدادیـة بنصراللــــھ519

500 50031 50031 0004 27المدرســــة اإلعدادیـة بالعال520

100 10033 10033 0003 30المدرســــة اإلعدادیـة ابن رشد بالسبیخة 521

500 50035 50035 0003 32المدرســــة اإلعدادیـة بحاجب العیون 522

000 00030 00030 0003 27المدرســــة اإلعدادیـة حي الزیاتین بحفوز 523

600 60027 60027 0002 25المدرسة اإلعدادیة إبن شرف بالقیروان524

100 10036 10036 0004 32المدرسة اإلعدادیة برقادة ـ القیروان525

500 50034 50034 0003 31المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالقیروان526

000 00025 00025 0002 23المدرسة اإلعدادیة الشابي بالوسالتیة527

700 70022 70022 0001 21المدرسة اإلعدادیة الباطن بالقیروان528

200 20013 20013 0001 12المدرسة اإلعدادیة الذھیبات بالعال529

000 00028 00028 0003 25المدرسة اإلعدادیة المنجي سلیم بالسبیخة530

000 00038 00038 0004 34المدرسة اإلعدادیة ببوحجلة531

300 30027 30027 0002 25المدرسة اإلعدادّیة المنار بالقیروان532

800 80021 80021 0001 20المدرسة اإلعدادّیة بالعال الحبیب 533

900 90014 00090014 14المدرسة اإلعدادّیة المنارة - نصرهللا534

900 90013 00090013 13المدرسة اإلعدادّیة سیدي سعد - نصرهللا535

200 20027 20027 0002 25المدرسة اإلعدادیة أبوزمعة البلوي بالقیروان536

700 70021 70021 0001 20المدرسة اإلعدادیة بسیدي علي بن سالم537

500 50015 00050015 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بحفــــوز538

000 00025 00025 0002 23المدرسة اإلعدادیة بیت الحكمة بالقیروان539

700 70023 70023 0001 22المدرسة اإلعدادیة بالسرجة ـ حاجب العیون540

800 80022 80022 0001 21المدرسة اإلعدادیة بالشوایحیة ـ الشراردة541

100 10023 10023 0001 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنھـــــج فــاس القیــروان542

500 50015 00050015 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنصر اللــــھ543

000 00016 00016 0002 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة ببوحجلـــــة544

600 60046 60046 0002 44المدرسة اإلعدادیة النموذجیة جعفر ماجد بالقیروان545

500 50020 50020 0001 19المدرسة اإلعدادیة بقصر اللمسة الوسالتیة546

700 457 7001 457 7001 000134 323 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

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

000 00038 00038 0005 33المدرسـة اإلعدادیـــة حـي الفتــح بجمـــال547

200 20041 20041 0006 35المدرسـة اإلعدادیـــة ببنبلــــــــة548

800 80022 80022 0001 21المدرسـة اإلعدادیـــة بعمیــرة التــــوازرة ـ المكنین549

300 30015 30015 0001 14المدرسـة اإلعدادیـــة بسیـــدي بنــــورـ المكنین550

900 90021 90021 0001 20المدرســة اإلعدادیـــة بعمیــرة الحجـــاج ـ المكنین551

800 80029 80029 0004 25المدرسـة اإلعدادیــة مفیـدة بورقیبــــــة بالمنستیـــر552

000 00038 00038 0006 32المدرســــة اإلعدادیــة بقصر ھالل553

400 40035 40035 0005 30المدرســــة اإلعدادیــة الطاھـر الحــداد المكنیــــن554
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

000 00035 00035 0005 30المدرســــة اإلعدادیــة 3 جانفي 1934 بقصر ھالل555

800 80034 80034 0004 30المدرســة اإلعدادیــة بالساحلیـــن556

300 30027 30027 0003 24المدرســـة اإلعدادیــة علي بورقیبـــة بالمنستیــــر557

400 40030 40030 0004 26المدرسـة اإلعدادیــة التحــدي بخنیـــــس558

300 30032 30032 0004 28المدرســة اإلعدادیـة الحـاج مبــروك األزرق بمنزل النــور559

600 60022 60022 0002 20المدرســة اإلعدادیـة بزاویــة قنطـــش560

500 50024 50024 0003 21المدرســـة اإلعدادیـة بطــوزة561

600 60021 60021 0001 20المدرســــة اإلعدادیـة بالشراحیـــــل562

500 50015 50015 0001 14المدرســة اإلعدادیـة بمنــزل فارســـي563

500 50025 50025 0002 23المدرسة اإلعدادیـة بمنــزل كامــــــل564

500 50034 50034 0005 29المدرسـة اإلعدادیـة بطبلبـــــة565

500 50037 50037 0005 32المدرســة اإلعدادیـة بجمـــــــال566

200 20034 20034 0005 29المدرســة اإلعدادیـة محمود بن ضیاء بالمكنین567

600 60029 60029 0003 26المدرســـة اإلعدادیـة بقصیبـــة المدیونــي568

700 70031 70031 0003 28المدرســة اإلعدادیـة ببــنـــــان569

000 00034 00034 0004 30المدرســـة اإلعدادیــة بالبقالطــــــة570

400 40035 40035 0004 31المدرســـة اإلعدادیــة شارع بورقیبة بطبلبة571

000 00017 00017 0002 15المدرســـة اإلعدادیــة بعمیرة الفحول 572

600 60031 60031 0003 28المدرســـة اإلعدادیــة 2 مارس 1934 بالوردانین 573

500 50035 50035 0005 30المدرســـة اإلعدادیــة بصیـــــــادة574

200 20037 20037 0006 31المدرســــة اإلعدادیــة اإلمتیاز بالمنستیر575

000 00042 00042 0006 36المدرسة اإلعدادیة بزرمدیـــن576

800 80033 80033 0002 31المدرسة اإلعدادیة ببني حسان577

300 30030 30030 0004 26المدرسة اإلعدادیة عبد السالم المكني بالمكنین578

000 00026 00026 0003 23المدرسة اإلعدادیة احمد عیاد بقصر ھالل579

000 00026 00026 0002 24المدرسة اإلعدادیة المزاوغة580

300 30028 30028 0003 25المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بجمال581

600 60027 60027 0003 24المدرسة اإلعدادیة ببوحجر582

200 20026 20026 0002 24المدرسة اإلعدادیة المستقبل بالوردانین583

000 00052 00052 0009 43المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالمنستیر584

100 10015 10015 0001 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمنستیــــــر585

600 60014 00060014 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمكنیــــــن586

000 00015 00015 0001 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــر ھــالل587

000 00024 00024 0003 21المدرسة اإلعدادیة محمد محسن البواب بالمنستیر588

400 40024 40024 0003 21المدرسة اإلعدادیة بسیدي عامر589

200 20014 20014 0001 13المدرسة اإلعدادیة بالغنادة590

300 30031 30031 0005 26المدرسة اإلعدادیة 5 سبتمبر 1934 بالمكنین591

300 30015 00030015 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصیبة المدیوني592

200 20016 20016 0001 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة القصاص بجمــــــــــال593

000 00016 00016 0001 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بطبلبـــــة594

500 50030 50030 0005 25المدرسة اإلعدادیة نھج سالم بشیر بالمنستیر595

900 378 9001 378 9001 000174 204 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

ظ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة
300 30033 30033 0003 30المدرسـة اإلعدادیـة شارع بورقیبة ببومرداس596

000 00028 00028 0003 25المدرسـة اإلعدادیـة نھج 25 جویلیة 1957 بشربان597

800 80022 80022 0002 20المدرسـة اإلعدادیـة بالنفاتیـــــة ـ شربان598

900 90026 90026 0001 25المدرسـة اإلعدادیــــة بساقیـــة الــخــــادم ـ سیدي علوان599

500 50036 50036 0003 33المدرســة اإلعدادیــة شارع الحبیب بورقیبـــة بالمھدیــــة600

300 30036 30036 0003 33المدرســة اإلعدادیــة بسیدي علوان601

100 10036 10036 0003 33المدرســة اإلعدادیـة بالسواســـي602

500 50034 50034 0001 33المدرســة اإلعدادیــة بأوالد الشامــــخ603

500 50037 50037 0004 33المدرسة اإلعدادیــة " الزھراء " بالمھدیــة604

800 80041 80041 0002 39المدرســة اإلعدادیــة أبو القاسم الشابي بالجم605

400 40031 40031 0002 29المدرســة اإلعدادیـة بملولــــش606

300 30028 30028 0002 26المدرسة اإلعدادیـة بالبرادعـــــــة607

400 40029 40029 0001 28المدرســة اإلعدادیـة بالحكایمـــــة608

900 90024 90024 0001 23المدرســة اإلعدادیـة بكركــــــر609

600 60033 60033 0003 30المدرسة اإلعدادیـة ابن خلدون بقصـور الســـاف610

500 50033 50033 0003 30المدرســة اإلعدادیـة فرحات حشاد بالشابــــة611

000 00034 00034 0004 30المدرســة اإلعدادیـة شارع بورقیبـــة بقصــور الســـاف612

600 60035 60035 0001 34المدرســـة اإلعدادیـة بسیـــدي زیـــــد ـ السواسي613

900 90026 90026 0001 25المدرســـة اإلعدادیـة بالتاللســــة ـ الجــم614

500 50036 50036 0003 33المدرســـة اإلعدادیـة بھیبـــــــون615

800 80033 80033 0003 30المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بالشابــــة616

900 90027 90027 0002 25المدرســـة اإلعدادیـة الحي الجدید الجــــــــم617

100 10030 10030 0003 27المدرســـة اإلعدادیـة بھبیــــــــرة618

700 70029 70029 0002 27المدرســـة اإلعدادیـة  رمزي الزرلي بالسواسي619

200 20023 20023 0001 22المدرسة اإلعدادیة برج العریف بالمھدیة620

400 40027 40027 0002 25المدرسة اإلعدادیة طریق الشاطئ برجیش621

700 70023 00070023 23المدرسة اإلعدادیة بزالبة622

600 60017 60017 0001 16المدرسة اإلعدادیة بالشحیمات الشمالیة623

100 10021 10021 0002 19المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالجم624

000 00023 00023 0002 21المدرسة اإلعدادیة بالكساسبة - بالسواسي625

800 80020 80020 0001 19المدرسة اإلعدادیة بأوالد عبد هللا ـ ملولش626

000 00030 00030 0002 28المدرسة اإلعدادیة بالرشارشة627

900 90015 00090015 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمھدیـــة628

600 60014 00060014 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالجـــــم629

900 90011 00090011 11المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالسواســــي630

800 80012 00080012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالشابـــــة631

000 00016 00016 0001 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقصـــورالســـاف632

000 00016 00016 0001 15المدرسة اإلعدادیة بسلقطة633

800 80040 00080040 40المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالمھدیة634

000 00026 00026 0001 25المدرسة اإلعدادیة أوالد صالح بقصور الساف635

000 00025 00025 0003 22المدرسة اإلعدادیة الغضابنة بالشابة636

100 135 1001 135 1001 00092 043 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

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

600 60033 60033 0002 31المدرسـة اإلعدادیــة الناظـور بئر علــي بن خلیفـــة637

500 50033 50033 0002 31المدرسـة اإلعدادیــة 15 أكتوبر 1963 صفاقس638

300 30035 30035 0004 31المدرســة اإلعدادیـة الطاھـر الحداد بصفاقــــس639

400 40054 40054 0002 52المدرســة اإلعدادیـة بالصخیرة 640

000 00035 00035 0004 31المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبة صفاقس641

500 50031 50031 0003 28المدرسة اإلعدادیة بالمحــــــــرس642

900 90046 90046 0002 44المدرســة اإلعدادیـة ببئـــر علــى بن خلیفـــة643

400 40025 40025 0002 23المدرســة اإلعدادیـة 13 أوت 1956 صفاقس644

300 30031 30031 0002 29المدرســــة اإلعدادیـة بعقــــارب645

900 90033 90033 0005 28المدرســـة اإلعدادیـة الحبیب عاشور بصفاقـــــس646

300 30029 30029 0003 26المدرســة اإلعدادیـة حي النــور بصفاقـــس647

500 50022 50022 0002 20المدرســة اإلعدادیـة بنقطـــــة648

600 60034 60034 0004 30المدرســة اإلعدادیـة بطینـــة بصفاقــــس649

500 50032 50032 0003 29المدرســة اإلعدادیـة علــي النــوري صفاقس650

400 40032 40032 0004 28المدرسـة اإلعدادیـة حلیمة الشعبوني بعقارب651

100 10023 10023 0002 21المدرسـة اإلعدادیـة حي الحبیب بصفاقس652

600 60036 60036 0006 30المدرسـة اإلعدادیـة علي البلھوان بصفاقس653

800 80053 80053 0007 46المدرسة اإلعدادیة غرة ماي صفاقس654

200 20030 20030 0003 27المدرسة اإلعدادیة الھادي العیادي حي الحبیب صفاقس655

600 60029 60029 0003 26المدرسة اإلعدادیة محمد محفوظ بصفاقس656

800 80035 00080035 35المدرسة اإلعدادیة بصبیح ـ الصخیرة657

100 10022 10022 0002 20المدرسة اإلعدادیة البشیر خریف بالمحرس658

000 00030 00030 0003 27المدرسة اإلعدادیة ابن شرف ببئر علي بن خلیفة659

000 00021 00021 0002 19المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة حي البحري بصفاقس660

200 20029 20029 0003 26المدرسة اإلعدادّیة ابن رشد بطینة661

600 60029 60029 0002 27المدرسة اإلعدادّیة ابن الھیثم ببئرعلي بن خلیفة662

800 80032 80032 0003 29المدرسة اإلعدادّیة خیرالدین بالغریبة663

200 20023 20023 0002 21المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بالصخیرة664

800 80044 00080044 44المدرسـة اإلعدادیـــة النموذجیة بصفاقس665

900 90012 00090012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي المروج طریق المطار بصفاقس666

700 70012 00070012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمحـــرس667

500 50020 50020 0002 18المدرسة اإلعدادیة بالحاجب صفاقس668

700 70012 00070012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة العھد الجدیــد بصفاقـــس669

200 20014 20014 0001 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة حي البساتیـن بصفاقـس670

900 90013 00090013 13المدرسة اإلعدادیة  محمد الجموسي بصفاقس671

000 00024 00024 0002 22المدرسة اإلعدادیة طریق األفران بصفاقس672

800 064 8001 064 8001 000103 961جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1 

غ ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2 

400 40033 40033 0005 28المدرسـة اإلعدادیـة بالسلطنـیــة673

600 60031 60031 0003 28المدرسـة اإلعدادیــة حي األنس طریق تونس ساقیة الزیت674

300 30030 30030 0005 25المدرسـة اإلعدادیـة ابن الھیثم بصفاقس675

000 00042 00042 0006 36المدرسـة اإلعدادیـة بجبنیانـــــــة676
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

500 50041 50041 0005 36المدرســة اإلعدادیـة اإلمام سحنون طریق قرمدة صفاقـس677

800 80035 80035 0003 32المدرســة اإلعدادیـة باللــــوزة678

200 20031 20031 0002 29المدرســة اإلعدادیـة الحسین بالحاج خالد بالحنشـــــــة679

000 00038 00038 0005 33المدرســـة اإلعدادیـة بساقیة الزیت680

900 90026 90026 0001 25المدرســة اإلعدادیـة بالغرابـــــة681

500 50021 50021 0002 19المدرسة اإلعدادیة البرمكي بالعوادنة منزل شاكر 682

200 20035 20035 0004 31المدرســـة اإلعدادیـة مصطفى السالمي صفاقس683

100 10028 10028 0002 26المدرسـة اإلعدادیـة حي الحـدائـــق بجبنیانـــــة684

300 30045 30045 0006 39المدرسـة اإلعدادیـة بالشیحیة685

200 20033 20033 0003 30المدرسـة اإلعدادیـة بقرقنة686

100 10034 10034 0003 31المدرسـة اإلعدادیـة بمركز بوعصیدة بصفاقس687

000 00045 00045 0004 41المدرسة اإلعدادیة مصطفى حمدي بالعامرة688

500 50029 50029 0004 25المدرسة اإلعدادیة الحبیب الشعبوني بصفاقس689

600 60027 60027 0002 25المدرسة اإلعدادیة أحمد مالك بصفاقس690

000 00028 00028 0003 25المدرسة اإلعدادیة بالحنشة691

500 50016 50016 0001 15المدرسة اإلعدادیة بالعجانقة ـ جبنـــیانة692

200 20021 20021 0001 20المدرسة اإلعدادیة المنصورة طریق سیدي منصور بصفاقس693

100 10028 10028 0002 26المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بمنزل شاكر694

700 70052 70052 0007 45المدرســـة اإلعدادیـــة بساقیـــة الدائـــر695

000 00025 00025 0002 23المدرسة اإلعدادّیة الفارابي بمنزل شاكر696

900 90062 90062 0003 59المدرسة اإلعدادیة المنارة طریق سیدي منصور بساقیة الدائر697

500 50030 50030 0003 27المدرسة اإلعدادیة طریق تنیور بساقیة الزیت698

100 10028 10028 0002 26المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بحي األنس ساقیة الزیت699

900 90014 00090014 14المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجبنیانـــــة700

200 20027 20027 0002 25المدرسة اإلعدادیة عامر التونسي بالحنشة701

100 10020 10020 0001 19المدرسة اإلعدادیة بالسالم - صفاقس 7022

400 400965 400965 000102 863جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2 

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

400 40036 40036 0003 33المدرسـة اإلعدادیـــة حمیدة وحادة بقفصــة703

400 40032 40032 0002 30المدرسـة اإلعدادیـــة بالمظیلـــة704

800 80030 80030 0002 28المدرسـة اإلعدادیـــة النجـاح بالردیــف705

500 50027 50027 0002 25المدرسـة اإلعدادیـــة 2 مارس 1934 بقفصة706

400 40027 40027 0002 25المدرسة اإلعدادیة 15 أكتوبر 1963 بأم العرائس 707

200 20026 20026 0002 24المدرســة اإلعدادیــة اللـــــــة بقفصـــــة708

900 90025 90025 0001 24المدرســـة اإلعدادیــة بزنــــــوش709

800 80034 80034 0003 31المدرســة اإلعدادیــة بقفصــــة710

400 40032 40032 0002 30المدرســـة اإلعدادیــة بحي الســرور قفصـــة711

000 00020 00020 0001 19المدرســــة اإلعدادیـة بالسنــــد 712

100 10026 10026 0002 24 المدرســـة اإلعدادیــة بأم العرائــــــس المحطة 713

800 80023 80023 0001 22المدرســـة اإلعدادیــة العھد الجدید بالمتلوي714

300 30012 00030012 12المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد وھیبة ـ قفصة715
500 50028 50028 0002 26المدرسة اإلعدادیة حي الشباب بقفصة716
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500 50013 00050013 13المدرسة اإلعدادیة الشبیبة بقفصة717

000 00022 00022 0002 20المدرسة اإلعدادیة المنزه طریق المطار بقفصة718

400 40037 40037 0004 33المدرسة اإلعدادیة بقصر قفصة719

800 80020 80020 0001 19المدرس اإلعدادیة سیدي أحمد زروق بقفصة720

500 50017 50017 0001 16المدرسة اإلعدادیة األمل بالمتلوي721

100 10025 10025 0002 23المدرسة اإلعدادیة ابن الجزار بالّسند 722

800 80028 80028 0002 26المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بقفصة723

300 30017 30017 0001 16المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بالمظیلة 724

000 00023 00023 0002 21المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بأم العرائس 725

700 70013 00070013 13المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقفصـــــة726

100 10025 10025 0001 24المدرسة اإلعدادیة بسیدي عیش727

000 00038 00038 0001 37المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بقفصة728

300 30019 00030019 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالردیـــف729

600 60019 00060019 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالمتلـــوي730

800 80015 00080015 15المدرسة اإلعدادیة المیداني بن صالح ببلخیر731

900 90014 00090014 14المدرسة اإلعدادیـة ابن عرفة بالمتلوي732

300 300736 300736 00055 681جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

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

500 50046 50046 0004 42المدرسـة اإلعدادیــة ابن النفیس بجلمة733

100 10035 10035 0003 32المدرسـة اإلعدادیــة طریـق السـد بالسبالــــة734

700 70041 70041 0003 38المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا بالرقــــاب735

500 50034 50034 0003 31المدرســة اإلعدادیـة بالھیشـــریــــة736

600 60034 60034 0002 32المدرســـة اإلعدادیــة بالسعیــــدة737

400 40039 40039 0002 37المدرسـة اإلعدادیــة ابن المقفع بالمكناسي738

800 80038 80038 0003 35المدرسـة اإلعدادیــة خالد بن الولید بسیدي بوزید739

900 90026 90026 0001 25المدرسـة اإلعدادیــة العھد الجدیـــد بفائــض740

300 30025 30025 0002 23المدرســة اإلعدادیــة بـأوالد سلیمــــــان741

800 80037 80037 0003 34المدرسة اإلعدادیة محمد عماري بمنزل بوزیان742

800 80043 80043 0003 40المدرســة اإلعدادیـة بســـوق الجدیـــد743

300 30029 30029 0002 27المدرســـة اإلعدادیــة بأوالد حفـــــوز744

000 00041 00041 0004 37المدرســـة اإلعدادیـة بجلمــــــــــة745

700 70032 70032 0002 30المدرسـة اإلعدادیــة ابن خلــدون بالمكناســــي746

900 90050 90050 0005 45المدرســة اإلعدادیـة أبو بكـر القمـودي بسیدي بوزید747

500 50034 50034 0002 32المدرســة اإلعدادیـة بالمزونــــة748

500 50026 50026 0001 25المدرســـة اإلعدادیـة بالمكــــــارم749

100 10034 10034 0003 31المدرســـة اإلعدادیـة بالرقــــــاب750

000 00027 00027 0005 22المدرســة اإلعدادیـة المــزارة بسیدي  بوزیــد751

600 60030 60030 0002 28المدرســة اإلعدادیـة بلســـودة752

200 20023 20023 0001 22المدرســة اإلعدادیـة بام العظـــــام 753

700 70015 00070015 15المدرســة اإلعدادیـة بأوالد منصــــر754

500 50035 50035 0003 32المدرســة اإلعدادیـة بسیدي بوزید الغربیـــة755

600 60030 60030 0002 28المدرســــة اإلعدادیـة ببئــر الحفـــي756

700 70033 70033 0002 31المدرســـة اإلعدادیـة بسیــدي علــى بــن عــون757
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100 10038 10038 0004 34المدرســـة اإلعدادیـة بھنشیر القالل 758

200 20044 20044 0002 42المدرســـة اإلعدادیـة النموذجیة خیر الدین باشا بسیدي بوزید759

500 50023 50023 0001 22المدرســـة اإلعدادیـة رحـــــال ببئر الحفـــي 760

200 20023 20023 0001 22المدرســـة اإلعدادیـة ابن شرف بأوالد حفوز 761

700 70027 70027 0002 25المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي ببئر الحفي762

400 40025 40025 0002 23المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف بالرقاب763

600 60028 60028 0002 26المدرسة اإلعدادیة األبیض بجلمة764

900 90025 90025 0001 24المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالمزونة765

500 50029 50029 0002 27المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم بسیدي بوزید766

500 50023 50023 0001 22المدرسة اإلعدادیة الفارابي بسیدي علي بن عون767

700 70026 70026 0001 25المدرسة اإلعدادیة بمغیلة السبالة768

800 80026 80026 0001 25المدرسة اإلعدادیة بالرمیلیة سوق الجدید769

500 5009 0005009 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بسیــدي بوزیــد770

300 3009 0003009 9المدرسة اإلعدادیة التقنیة بأوالد حفــوز771

500 50012 00050012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالرقـاب772

100 10016 10016 0001 15المدرسة اإلعدادیة عقبة ابن نافع بالمزونة773

300 30017 30017 0001 16المدرسة اإلعدادیة  ابن سینا بمنزل بوزیان774

800 80015 00080015 15المدرسة اإلعدادیة الرابطة بسیدي علي بنعون775

300 30021 30021 0001 20المدرسة اإلعدادیة الحنیة بازید بسیدي بوزید الشرقیة776

600 60022 60022 0001 21المدرسة اإلعدادیة الخشم777

200 317 2001 317 2001 000109 208 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید 

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

800 80025 80025 0001 24المدرسـة اإلعدادیــة العھـد الجدیـد بدقـــاش778

000 00030 00030 0003 27المدرسـة اإلعدادیــة بنفطة779

600 60023 60023 0001 22المدرســة اإلعدادیـة ابن شرف بحامـة الجریــد780

500 50045 50045 0004 41المدرسـة اإلعدادیـة ابن شبــاط بتــوزر781

300 30032 30032 0003 29المدرســة اإلعدادیـة المكي بالعزوز بنفطـــة782

400 40026 40026 0002 24المدرســة اإلعدادیـة مصطفى خریف بتوزر783

100 10029 10029 0002 27المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بوھالل784

000 00020 00020 0001 19المدرســة اإلعدادیة عمر السعیدي بحـــزوة785

200 20036 20036 0003 33المدرسـة اإلعدادیــة  طریق المطار بتوزر786

000 00015 00015 0001 14المدرســة اإلعدادیة الشقراطسي بتوزر787

300 30017 30017 0001 16المدرســة اإلعدادیة بزاویة العرب - دقاش788

700 70028 70028 0001 27المدرسة اإلعدادیة بتمغزة789

300 30012 00030012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بنفطـــة790

300 30012 00030012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتـــوزر791

700 70029 70029 0001 28المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بتوزر792

000 00027 00027 0002 25المدرسة اإلعدادیة بتوزر793

000 00027 00027 0002 25المدرسة اإلعدادیة المنور صمادح بنفطة794

200 200438 200438 00033 405جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

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

800 80038 80038 0003 35المدرســة اإلعدادیـــة حـي األمـل بقابـــس795

500 50022 50022 0001 21المدرسـة اإلعدادیـــة  عبد السالم السعفي طریق الحامة بقابس796

100 10026 10026 0002 24المدرسـة اإلعدادیـــة العھـــد الجدیــد بالمطویـــة797

000 00032 00032 0003 29المدرســـة اإلعدادیـة بمطماطـــة الجدیــدة798

400 40050 40050 0004 46المدرســــة اإلعدادیـة ابن خلــدون قابـــس799

700 70029 70029 0002 27المدرســة اإلعدادیـة شارع الحبیب بورقیبــة بقابـــس800

700 70023 70023 0001 22المدرسـة اإلعدادیـة حي محمــد علــي قابـــس801

500 50028 50028 0002 26المدرســة اإلعدادیـة بــوذرف802

800 80022 80022 0001 21المدرسة اإلعدادیة محمد خیر الدین بوعین بالمطویة803

000 00040 00040 0004 36المدرســـة اإلعدادیـة بغنــــوش804

500 50022 50022 0001 21المدرســة اإلعدادیــة بالسمبــــــــاط805

900 90023 90023 0001 22المدرســة اإلعدادیـة بدخیلـــة توجـــان806

700 70023 70023 0001 22المدرســـة اإلعدادیـة بالــــزارات807

000 00020 00020 0001 19المدرســـة اإلعدادیــة بمطماطــــــة القدیمـــــة808

300 30016 30016 0001 15المدرســـة اإلعدادیـة بمنـــزل الحبیـــب809

500 50029 50029 0002 27المدرســــة اإلعدادیـة ابن شرف بمـــارث810

100 10028 10028 0003 25المدرســة اإلعدادیـة العھد الجدید بقابـــــس811

800 80020 80020 0001 19المدرســة اإلعدادیـة شننــي بقابــــس812

600 60026 60026 0001 25المدرســــة اإلعدادیـة بكتانــــــة813

400 40030 40030 0002 28المدرســـة اإلعدادیـة بــوادي النـــور الحامـــــة814

900 90029 90029 0002 27المدرســـة اإلعدادیـة بطبلبـــــوـ قابـس815

300 30034 30034 0003 31المدرسة اإلعدادیة مارث816

400 40028 40028 0002 26المدرســة اإلعدادیــة العھد الجدیــد بالحامـــة817

500 50027 50027 0002 25المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بغنوش818

100 10029 10029 0003 26المدرســة اإلعدادیــة عبد الرحمان غلیس بقابس819

800 80022 80022 0001 21المدرســة اإلعدادیــة حي اإلزدھار بقابس820

100 10020 10020 0001 19المدرســة اإلعدادیــة ببشیمة الحـــــــامة821

000 00014 00014 0001 13المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بعرام ـ مارث الجنوبیة822

100 10030 10030 0003 27المدرسة اإلعدادیة بشاطئ السالم ـ قابس823

600 60021 60021 0001 20المدرسة اإلعدادیة ببوشمة824

000 00016 00016 0001 15المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنزل الحبیب825

000 00014 00014 0001 13المدرسة اإلعدادّیة العھد الجدید بشنني826

700 70025 70025 0001 24المدرسة اإلعدادّیة بالحامة827

000 00021 00021 0001 20المدرسة اإلعدادیة باألفــــــام ـ مطماطة الجدیدة828

700 70021 00070021 21المدرسة اإلعدادیة التقنیة شارع ابو القاسم الشابـــي بقابـــــس829

700 70022 00070022 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھج الواحة بقابس830

500 50027 50027 0002 25المدرسة اإلعدادیة النموذجیة حي المنارة بقابس الجنوبیة831

800 80015 00080015 15المدرسة اإلعدادیة التقنیة بالحامــــة832

500 50019 00050019 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمـــارث 833

100 10032 10032 0002 30المدرسة اإلعدادیة محمد الدغباجي بالحامــــة834

600 60020 00060020 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغنوش835

900 90021 90021 0001 20المدرسة اإلعدادیة الطاھر لسود بالصمباط 836

600 60014 00060014 14المدرسة اإلعدادیة بتونین837
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بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

200 20020 20020 0001 19المدرسة اإلعدادیة المیدة قابس838

400 107 4001 107 4001 00085 022 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

م ـ مؤسسات المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي
التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

000 00025 00025 0002 23المدرسـة اإلعدادیـــة النویل بـــدوز839

400 40022 40022 0001 21المدرسـة اإلعدادیــة أم الصمعـة بسـوق األحــد840

500 50022 50022 0001 21المدرسـة اإلعدادیــة عین سلیـم بطمبـــارـ قبلي الشمالیة841

600 60023 60023 0001 22المدرســــة اإلعدادیـة بالبلیــــدات842

500 50024 50024 0001 23المدرســة اإلعدادیـة بالمنشیـــــــة843

600 60028 60028 0002 26المدرســة اإلعدادیـة ابوالقاســم الشابي قبلــــي844

600 60028 60028 0002 26المدرســة اإلعدادیـة ابن رشــد بقبلـــــي845

600 60022 60022 0001 21المدرســة اإلعدادیـة ابن رشیـــق بــدوز846

300 30038 30038 0004 34المدرســة اإلعدادیـة ابــن شـرف بــــدوز847

800 80026 80026 0001 25المدرســـة اإلعدادیـــة بالقلعــــــة ـ دوز 848

200 20025 20025 0001 24المدرســـة اإلعدادیـــة الفارابي بقبلي849

000 00026 00026 0002 24المدرسة اإلعدادیة الحصري بدوز850

600 60021 60021 0001 20المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بقبلي851

000 00033 00033 0003 30المدرسة اإلعدادیة إبن زیدون بالفوار852

300 30017 30017 0001 16المدرسة اإلعدادیة بوعبدهللا بسوق األحد853

100 10017 10017 0001 16المدرسة اإلعدادیة العوینة بدوز854

400 40020 40020 0001 19المدرسة اإلعدادیة بزعفران ــ دوز855

300 30020 30020 0001 19المدرسة اإلعدادیة بغیدمة الفوار856

800 80015 00080015 15المدرسة اإلعدادیة بالجرسین - قبلي الجنوبیة857

000 00015 00015 0001 14المدرسة اإلعدادیة بنقة ـ سوق األحد858

200 20021 20021 0001 20المدرسة اإلعدادیة إبن منظور بسوق األحد859

700 70019 00070019 19المدرسة اإلعدادیة التقنیة بقبلــــي860

600 60020 00060020 20المدرسة اإلعدادیة التقنیة بـــدوز861

600 60023 60023 0001 22المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بقبلــي862

700 700559 700559 00039 520جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

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

300 30033 30033 0001 32المدرسـة اإلعدادیـة خیرالدین باشـــا بسیــدي مخلــوف863

000 00044 00044 0005 39المدرسـة اإلعدادیــة بمیــدون جربــة864

400 40024 40024 0001 23المدرسـة اإلعدادیـــة ابن عرفـــة بنقــردان865

500 50051 50051 0004 47المدرســة اإلعدادیـة نھج المنجي سلیم بمدنیــن866

600 60029 60029 0003 26المدرســة اإلعدادیـة السواني جربــة867

000 00024 00024 0002 22المدرســة اإلعدادیـة بشمـــــاخ868

800 80035 80035 0003 32المدرســة اإلعدادیـة ابو القاسم الشابي بنقــردان869

400 40027 40027 0002 25المدرسـة اإلعدادیـة بجرجیـــس870

700 70029 70029 0002 27المدرســـة اإلعدادیـة الریــاض جربــــة871

300 30024 30024 0002 22المدرســـة اإلعدادیـة بقاللــــة جربـــة872
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

100 10024 10024 0002 22المدرســة اإلعدادیـة بالسویحــــل جرجیـــس873

600 60025 60025 0001 24المدرسـة اإلعدادیـة الفارابي بجرجیس 874

800 80030 80030 0001 29المدرســة اإلعدادیـة قصر الجدیــد ببني خـــداش875

400 40025 40025 0002 23المدرســة اإلعدادیـة سدویكـــش ـ جربة876

500 50039 50039 0005 34المدرســـة اإلعدادیـة حومــة الســوق جربـــة877

000 00031 00031 0003 28المدرســة اإلعدادیــة ابن شـــرف بنقــردان878

300 30016 30016 0001 15المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بجرجیــــس879

700 70031 70031 0002 29المدرســة اإلعدادیـة بحسي عمـــر 880

000 00023 00023 0002 21المدرســة اإلعدادیـة بملیتــــة جربــــة881

000 00035 00035 0002 33المدرســـة اإلعدادیـة ببنــي خــداش882

300 30033 30033 0003 30المدرســـة اإلعدادیـة حي الزیتونــي مدنیـــن883

500 50035 50035 0003 32المدرســـة اإلعدادیـة الرجـــاء بمدنیـــن884

000 00024 00024 0002 22المدرسـة اإلعدادیــة ابن سینــا حومة السوق جربـة885

200 20025 20025 0002 23المدرسـة اإلعدادیـة فرحـات حشــاد بمدنیـــن886

500 50024 50024 0002 22المدرسـة اإلعدادیـة طریق الماي بآجیــــم887

500 50040 50040 0004 36المدرسـة اإلعدادیـة ابن رشیق طریق قابس بمدنین888

200 20017 20017 0001 16المدرسـة اإلعدادیـة ابن منظور بالقریبیس ـ جرجیس889

500 50028 50028 0003 25المدرسـة اإلعدادیـة ابن خلدون بالمــاي ـ جــــربة890

700 70027 70027 0002 25المدرسـة اإلعدادیـة المحبوبین بجربــــة891

900 90019 00090019 19المدرسة اإلعدادیة الفارابي الراقوبة الشرقیة سیدي مخلوف892

900 90016 00090016 16المدرسة اإلعدادیة الفاضل بن عاشور ببني خداش893

400 40024 40024 0001 23المدرسة اإلعدادیة ابن أبي ضیاف حي الشارة ببنقردان894

700 70033 70033 0003 30المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بجرجیس895

400 40035 40035 0003 32المدرسة اإلعدادیة اإلمتیاز بمدنین896

000 00030 00030 0003 27المدرسة اإلعدادیة طریق المستشفى ببنقردان897

600 60033 60033 0003 30المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي  حومة السوق جربة898

600 60023 60023 0001 22المدرسة اإلعدادیة حمادي بجرجیس899

400 40023 40023 0001 22المدرسة اإلعدادّیة بكوتین900

800 80014 00080014 14المدرسة اإلعدادیة بالجرف901

300 30022 30022 0001 21المدرسة اإلعدادیة بعمرة ــ مدنین902

400 40031 40031 0003 28المدرسة اإلعدادیة بالطابعي ـ بنقردان903

400 40022 40022 0001 21المدرسة اإلعدادیة بالمؤانسة ــ جرجیس904

000 00016 00016 0001 15المدرسة اإلعدادیة بالقرع ــ أجیم905

600 60021 60021 0001 20المدرسة اإلعدادیة بأركو میدون ـ جربة906

600 60022 00060022 22المدرسة اإلعدادیة التقنیة بمدنیـــن907

500 50023 00050023 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة بجرجیــــس908

200 20024 20024 0001 23المدرسة اإلعدادیة التقنیة حومة السوق بجربــــة909

700 70015 00070015 15المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بالشھبانیة910

300 30044 30044 0001 43المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمدنین911

300 30025 30025 0001 24المدرسة اإلعدادیة طریق غمراسن ببني خداش912

800 80017 80017 0001 16المدرسة اإلعدادیة بوغرارة913

000 00014 00014 0002 12المدرسة اإلعدادیة وادي السدرمدنین914

600 419 6001 419 6001 000117 302 1جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
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المــــــــــــوارد

الجملة

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

100 10021 10021 0001 20المدرسـة اإلعدادیــة الزھـــراء بتطاویــن915

200 20024 20024 0002 22المدرسـة اإلعدادیـــة ببئــر لحمـــر916

100 10017 10017 0001 16المدرســة اإلعدادیـة بغمــــــراسن917

400 40014 40014 0001 13المدرسـة اإلعدادیـــة حي المھرجـــان بتطاویـن918

100 10027 10027 0002 25المدرســة اإلعدادیــة حي النـــور تطاویـــن919

400 40031 40031 0004 27المدرســـة اإلعدادیـة ابن رشــد بتطاویـــن920

700 70021 70021 0001 20المدرســة اإلعدادیـة بالمزتوریــــة921

200 20017 20017 0001 16المدرســة اإلعدادیــة بالذھیبــــة922

900 90015 00090015 15المدرســة اإلعدادیــة بقصــــر اوالد دبـــــاب923

500 50022 50022 0002 20المدرســـة اإلعدادیــة ابن عرفـــة غمراســــن924

900 90021 90021 0001 20المدرســــة اإلعدادیـة بالرقبـــــة925

300 30024 30024 0002 22المدرســــة اإلعدادیـة طریق أم الصویغ برمـــــادة926

800 80012 00080012 12المدرســــة اإلعدادیـة الفرش بغمـــــراسن927

700 70026 70026 0002 24المدرســــة اإلعدادیـة 18 جانفي 1952 بتطاوین928

800 80019 80019 0001 18المدرســــة اإلعدادیة " الّبــــــر" بتطاوین929

700 70020 70020 0001 19المدرســــة اإلعدادیة  بالصمار930

400 40020 40020 0001 19المدرسة اإلعدادیة إبن سینا تطاوین931

700 70018 00070018 18المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد سلطان بتطاوین الّشمالّیة  932

700 70011 00070011 11المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد عون بالصمار 933

000 00022 00022 0001 21المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بتطاوین الشمالیة934

000 00017 00017 0001 16المدرسة اإلعدادیة التقنیة بتطاویــــن935

300 30015 30015 0001 14المدرسة اإلعدادیة الفارابي بتطاوین الشمالیة936

500 50012 00050012 12المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغمــراســن937

300 30014 30014 0001 13المدرسة اإلعدادیة  ابن خلدون بتطاوین الشمالیة938

000 00013 00013 0001 12المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم ببني مھیرة الصمار939

700 700483 700483 00038 445جملة میزانیات مؤسسات المرحلة الثانیة 

من التعلیم األساسي التابعة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

جملة میزانیات مؤسسات المرحلة 
800 653 80027 653 80027 531 0002 122 25الثانیة من التعلیم األساسي 

مؤسسات التكوین 
000 648 0001 648 0001 000148 500 1المركز الوطني للتكوین و تطویر الكفاءات001

000 000135 000135 0005 130معھد مھن التربیة بقربة002

000 00090 00090 0005 85معھد مھن التربیة بسوسة003

000 000111 000111 0005 106معھد مھن التربیة بصفاقس004

000 984 0001 984 0001 000163 821 1جملة میزانیات مؤسسات التكوین األخرى

000 984 0001 984 0001 000163 821 1جملة میزانیات مؤسسات التكوین

مؤسسات العمل اإلجتماعي
000 00095 00095 0001 94المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین ببئرالقصعة ببن عروس001

000 00081 00081 0001 80المدرسة اإلبتدائیة النورللمكفوفین بقابس002

000 00021 00021 0001 20معھد الكفیف بسوسة003
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
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المــــــــــــوارد

الجملة

000 00043 00043 0001 42معھد  جلولي فارس للكفیف بقابس004

000 00070 00070 0001 69معھد المكفوفین حي حشاد ببئر القصعة005

000 00043 00043 0001 42المدرسة اإلبتدائیة للكفیف بسوسة006

000 000353 000353 0006 347جملة میزانیات مؤسسات العمل

اإلجتماعي

المندوبیات الجھویة للتربیة 

000 355 0001 355 0001 00094 261 1المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 1 001

000 178 0001 178 0001 00050 128 1المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 0022

000 141 0001 141 0001 000122 019 1المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة003

000 015 0001 015 0001 00080 935المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة004

000 294 0001 294 0001 000105 189 1المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس005

000 000834 000834 00013 821المندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان006

000 389 0001 389 0001 000114 275 1المندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت007

000 371 0001 371 0001 000160 211 1المندوبیة الجھویة للتربیة بنابل008

000 200 0001 200 0001 00055 145 1المندوبیة الجھویة للتربیة بباجة009

000 208 0001 208 0001 00050 158 1المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة010

000 037 0001 037 0001 00070 967المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف011

000 000999 000999 00020 979المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة012

000 569 0001 569 0001 00055 514 1المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین013

000 381 0001 381 0001 000139 242 1المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة014

000 532 0001 532 0001 00074 458 1المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان015

000 092 0001 092 0001 00096 996المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر016

000 339 0001 339 0001 00097 242 1المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة017

000 414 0001 414 0001 00070 344 1المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1 018

000 349 0001 349 0001 00070 279 1المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 0192

000 455 0001 455 0001 00030 425 1المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة020

000 543 0001 543 0001 00058 485 1المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید021

000 000612 000612 00023 589المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر022

000 324 0001 324 0001 00054 270 1المندوبیة الجھویة للتربیة بقابس023

000 000792 000792 00025 767المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي024

000 567 0001 567 0001 00050 517 1المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین025

000 000779 000779 00026 753المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین026

000 769 00031 769 00031 800 0001 969 29جملة میزانیات االمندوبیات الجھویة للتربیة

مؤسسات أخرى
000 600 0001 600 0001 600 1مدرســــة تونـــــس الدولیــــة001

000 581 00075 581 00075 600 0005 981 69دیوان الخدمات المدرسیة002

000 000505 000505 00030 475المــــركــز الوطني للصیانــــــة003

000 00044 00044 0004 40المبیــــت اإلبتدائـــــي بماطــــــر004

000 00025 00025 0001 24المبیــــت اإلبتدائــــي بالمناقعـــة زغـــوان005

000 755 00077 755 00077 235 0007 520 70جملة میزانیات المؤسسات األخري
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  تقدیـــرات 
النفقات

جملةالمواردمنحة 
المواردالذاتیة الدولة 

الـعـدد 
بیــــان المؤسســــــــاتالرتبي

المــــــــــــوارد

الجملة

000 980 000167 980 000167 232 00014 748 153جمـــــــــلة میزانیـــــــــات المؤســـــــــسات  التابعــــــــة لوزارة التـــــربیة

منحة الدولة للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة
المركز الوطني لتكنولوجیات التربیة

000 000 0005 000 0005 000 5التأجیر العمومي

000 660 0001 660 0001 000600 060 1وسائل المصالح

000 00047 00047 47التدخل العمومي

6 107 000600 0006 707 0006 707 000

المركز الدولي لتكوین المكونین والتجدید البیداغوجي
000 100 0001 100 0001 100 1التأجیر العمومي

000 000398 000398 00080 318وسائل المصالح

التدخل العمومي
1 418 00080 0001 498 0001 498 000

000 205 0008 205 0008 000680 525 7جملة منحة الدولة للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة

000 185 000176 185 000176 912 00014 273 161جملـــــــــة المیزانیـــــــــات 



  
  
  
  
  

  التوزیع الجهوي للمشاریع
  
  
  

  

  



التعھدالمدارس االبتدائیة

سیدي حسین تونس 2 (تمویل مشترك مع الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي تونس 2
600واالجتماعي)

680ابتدائیة منوبة (تمویل مشترك مع البنك األوروبي لالستثمار)

680دوار ھیشر منوبة (تمویل مشترك مع البنك األوروبي لالستثمار)

المرناقیة منوبة (في إطار إحداث المركبات التربویة) (تمویل مشترك مع البنك 
680األوروبي لالستثمار)

وادي الرومین منزل جمیل بنزرت (تمویل مشترك مع الصندوق العربي لالنماء بنزرت
600اإلقتصادي واالجتماعي)

الزریبة زغوان (تمویل مشترك مع الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي زغوان
600واالجتماعي)

بوحجلة المركز القیروان (تمویل مشترك مع الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي 
600واالجتماعي)

حفوز القیروان (تمویل مشترك مع الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي 
600واالجتماعي)

680حي االزدھار بالزاویة سوسة (تمویل مشترك مع البنك األوروبي لالستثمار)

حي السالم النفیضة سوسة (تمویل مشترك مع الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي 
600واالجتماعي)

معتمر بالساحلین المنستیر (تمویل مشترك مع الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي المنستیر
600واالجتماعي)

عقارب الجدیدة صفاقس 1 (تمویل مشترك مع الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي صفاقس 1
600واالجتماعي)

العوابد صفاقس 2 (في إطار إحداث المركبات التربویة) (تمویل مشترك مع البنك صفاقس 2
680األوروبي لالستثمار)

بئر الحفي سیدي بوزید (تمویل مشترك مع الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي سیدي بوزید
600واالجتماعي)

غیزن حومة السوق مدنین (تمویل مشترك مع الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي مدنین
600واالجتماعي)

159400المجموع

إحداثات المدارس االبتدائیة لسنة 2020

منوبة

سوسة

القیروان
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ت ج 11

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
15 31 45147 بناء 1 قاعة عادیة

20 41 601910 بناء 2 مجموعات صحیة 

164 327 48015377 بناء 4 فضاءات لألقسام التحضیریة

199 399 94 186 585 مجموع الفصل 761
199 399 94 186 585 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765
45 90 90 270180 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي

45 90 90 180 270 مجموع الفصل 765
45 90 90 180 270 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 855 366 184 489 244

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 1

نفقـات التنمیة لسنة 2020

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 1

بحساب 1000د

ت ج 11

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
92 184 43 27086 بناء 6 قاعات عادیة

10 20 5 3010 بناء 1 مجموع، صحیة

122 245 57 360115 بناء 3 فضاءات باألقسام التحضیریة

بناء مدرسة ابتدائیة سیدي حسین تونس 2 (تمویل مشترك مع 
204 408 96 600192 الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي واالجتماعي)

428 857 201 403 260 1مجموع الفصل 761

428 857 201 403 260 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 260 403 201 857 428

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهد

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 2

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 2
المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 2

بحساب 1000د

بيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 12

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
92 184 43 27086 بناء 6 قاعات عادیة

10 20 5 3010 بناء 1 مجموعة صحیة

81 163 38 24077 بناء 2 فضاءات باألقسام التحضیریة

183 367 86 173 540 مجموع الفصل 761

183 367 86 173 540 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 540 173 86 367 183

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة
المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانـة

بحساب 1000د

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

نفقـات التنمیة لسنة 2020

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

ت ج 14

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
31 61 15 9029 بناء 2 قاعات عادیة

245 490 115 720230 بناء 6 فضاءات باألقسام التحضیریة

بناء المدرسة اإلبتدائیة منوبة (تمویل مشترك مع البنك األوروبي 
258 515 82 165 680 لالستثمار)

بناء المدرسة اإلبتدائیة دوار ھیشر منوبة (تمویل مشترك مع البنك 
257 515 83 165 680 األوروبي لالستثمار)

بناء المدرسة اإلبتدائیة المرناقیة منوبة (تمویل مشترك مع البنك 
257 514 83 166 680 األوروبي لالستثمار)

048 0951 3782 755 850 2مجموع الفصل 761
048 0951 3782 755 850 2جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

2 850 755 3782 0951 048

بحساب 1000د

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة
توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبـة

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 13

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
122 245 56 360115 بناء 8 قاعات عادیة

31 61 14 9029 بناء 3 مجموعات صحیة

153 306 70 144 450 مجموع الفصل 761

153 306 70 144 450 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 450 144 70 306 153 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

نفقـات التنمیة لسنة 2020

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس
المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

بحساب 1000د
بيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهد

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

ت ج 22

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
30 61 15 9029 بناء 2 قاعات عادیة

21 41 10 6019 بناء 2 مجموعات صحیة

41 82 19 12038 بناء 1 فضاء باألقسام التحضیریة

بناء المدرسة اإلبتدائیة الزریبة زغوان (تمویل مشترك مع الصندوق 
205 409 95 600191 العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي)

297 593 139 277 870 مجموع الفصل 761
297 593 139 277 870 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 870 277 139 593 297

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهد

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان
المندوبیة الجھویة للتربیة بزغـوان

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

بيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 23

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
77 153 36 22572 بناء 5 قاعات عادیة

7 14 3 206 بناء 1 مكتب مدیر

88 176 37 25074 بناء أسیجة

164 327 77 480153 بناء 4 فضاءات باألقسام التحضیریة

بناء المدرسة اإلبتدائیة وادي الرومین منزل جمیل بنزرت (تمویل 
مشترك مع الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي)

 600191 96 409 205

541 079 2491 496 575 1مجموع الفصل 761
541 079 2491 496 575 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 575 496 2491 079 541

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت
المندوبیة الجھویة للتربیة ببنـزرت

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

ت ج 31

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
107 214 51 315101 بناء 7 قاعات عادیة

10 21 5 309 بناء 1 مجموعة صحیة

7 14 3 206 بناء 1 مكتب مدیر

124 249 59 116 365 مجموع الفصل 761
124 249 59 116 365 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 365 116 59 249 124

موارد القروض الخارجية

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بباجة
المندوبیة الجھویة للتربیة ببـاجـة

بحساب 1000د
الموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية
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ت ج 32

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
31 61 15 9029 بناء 2 قاعات عادیة

92 184 43 27086 بناء 9 مجموعات صحیة

7 14 3 206 بناء 1 مكتب مدیر

74 147 2106332 بناء أسیجة

286 572 134 840268 بناء 7 فضاءات باألقسام التحضیریة

490 978 227 452 430 1مجموع الفصل 761

490 978 227 452 430 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 430 452 227 978 490 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

نفقـات التنمیة لسنة 2020

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة
توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

ت ج 34

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
41 82 19 12038 بناء 1 فضاءات باألقسام التحضیریة

41 82 19 38 120 مجموع الفصل 761

41 82 19 38 120 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 120 38 19 82 41 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

موارد القروض الخارجية

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة
توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

بحساب 1000د

الموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

نفقـات التنمیة لسنة 2020

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 33

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
123 245 57 360115 بناء 3 فضاءات باألقسام التحضیریة

123 245 57 115 360 مجموع الفصل 761
123 245 57 115 360 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء وتوسیع المدارس اإلعدادیة763
41 83 83 167 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي

41 83 83 167 250 مجموع الفصل 763
جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 360 115 57 245 123

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهد

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

نفقـات التنمیة لسنة 2020

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف
المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

بحساب 1000د
بيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

ت ج 42

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
62 123 29 18057 بناء 4 قاعات عادیة

7 14 3 206 بناء 1 مكتب مدیر

326 653 153 960307 بناء 8 فضاءات باألقسام التحضیریة

395 790 185 370 160 1مجموع الفصل 761
395 790 185 370 160 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763
41 83 83 167 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي

41 83 83 167 250 مجموع الفصل 763
بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

45 90 90 270180 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي

45 90 90 180 270 مجموع الفصل 765
86 173 173 347 520 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 680 717 358 963 481

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

بحساب 1000د

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین
المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

262

 



ت ج 43

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
77 153 36 22572 بناء 5 قاعات عادیة

214 429 101 630201 بناء 21 مجموعات صحیة

14 28 6 4012 بناء 2 مكتب مدیر

106 211 45 30089 بناء أسیجة

409 817 192 200383 1بناء 10 فضاءات باألقسام التحضیریة

بناء المدرسة االبتدائیة بئر الحفي سیدي بوزید (تمویل مشترك مع 
204 408 96 600192 الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي)

024 0461 4762 949 995 2مجموع الفصل 761
024 0461 4762 949 995 2جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

2 995 949 4762 0461 024

الفصل

نفقـات التنمیة لسنة 2020

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید
المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

بحساب 1000د

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامج

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

ت ج 71

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
46 92 22 13543 بناء 3 قاعات عادیة

71 143 33 21067 بناء 7 مجموعات صحیة

7 14 3 206 بناء 1 مكتب مدیر

14 28 6 4012 بناء أسیجة

367 735 173 080345 1بناء 9 فضاءات باألقسام التحضیریة

505 012 2371 473 485 1مجموع الفصل 761
505 012 2371 473 485 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763
41 83 83 167 250 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي

41 83 83 167 250 مجموع الفصل 763
41 83 83 167 250 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 735 640 3201 095 546

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة
المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة 

بحساب 1000د

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية
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ت ج 72

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761

15 31 7 4514 بناء 1 قاعة عادیة

11 21 5 309 بناء 1 مجموعة صحیة

7 14 3 206 بناء 1 مكتب مدیر

82 163 38 24077 بناء 2 فضاء باألقسام التحضیریة

53229115 335106 مجموع الفصل 761

115 229 53 106 335 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 335 106 53 229 115

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر
المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

بحساب 1000د

ت ج 73

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
46 92 22 13543 بناء 3 قاعة عادیة

51 102 24 15048 بناء 5 مجموعات صحیة

82 163 38 24077 بناء 2 فضاءات باألقسام التحضیریة

179 357 84 168 525 مجموع الفصل 761
179 357 84 168 525 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 525 168 84 357 179

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي
المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهد

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

بحساب 1000د

بيان المشاريع والبرامجالفصل

264

 



ت ج 83

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
46 92 22 13543 بناء 3 قاعات عادیة

20 41 10 6019 بناء 2 مجموعات صحیة

66 133 32 62 195 مجموع الفصل 761
66 133 32 62 195 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي
 195 62 32 133 66

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

بحساب 1000د
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین
المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة
نفقـات التنمیة لسنة 2020

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

ت ج 82

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
46 92 21 13543 بناء 3 قاعات عادیة

31 61 14 9029 بناء 3 مجموعات صحیة

122 245 58 360115 بناء 3 فضاءات باألقسام التحضیریة

بناء المدرسة االبتدائیة غیزن حومة السوق مدنین (تمویل مشترك 
204 409 95 600191 مع الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي)

403 807 188 378 185 1مجموع الفصل 761
403 807 188 378 185 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي
1 185 378 188 807 403

الموارد العامة للميزانيةالتعهد بيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة
توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

بحساب 1000د
موارد القروض الخارجية

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 81

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
76 153 36 22572 بناء 5 قاعات عادیة

31 61 14 9029 بناء 3 مجموعات صحیة

122 245 58 360115 بناء 3 فضاءات باألقسام التحضیریة

229 459 108 216 675 مجموع الفصل 761
229 459 108 216 675 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 675 216 108 459 229

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بقابس
المندوبیة الجھویة للتربیة بقابـس

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1

بحساب 1000د

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقـس 1

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

ت ج 61

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
46 92 21 13543 بناء 3 قاعات عادیة

143 286 67 420134 بناء 14 مجموعات صحیة

286 572 134 840268 بناء 7 فضاءات باألقسام التحضیریة

بناء المدرسة اإلبتدائیة عقارب الجدیدة صفاقس 1 (تمویل مشترك 
204 408 96 600192 مع الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي)

679 358 3181 637 995 1مجموع الفصل 761

679 358 3181 637 995 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المعاھد الثانویة06765
45 90 90 270180 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي

45 90 90 180 270 مجموع الفصل 765

45 90 90 180 270 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

2 265 817 4081 448 724

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقـس 1

بحساب 1000د
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ت ج 61

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
92 184 43 27086 بناء 6 قاعات عادیة

10 20 5 3010 بناء 1 مجموعة صحیة

164 327 76 480153 بناء 4 فضاءات باألقسام التحضیریة

بناء المدرسة االبتدائیة حي العوابد - صفاقس الجنوبیة (تمویل 
257 514 83 680166 مشترك مع البنك األوروبي لالستثمار)

523 045 2071 415 460 1مجموع الفصل 761
523 045 2071 415 460 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763
41 83 83 250167 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي

41 83 83 167 250 مجموع الفصل 763
41 83 83 167 250 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2
المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقـس 2

بحساب 1000د

التعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانية

41 83 83 167 250 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 710 582 2901 128 564

ت ج 53

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
153 306 72 450144 بناء 10 قاعات عادیة

7 14 3 206 بناء 1 مكتب مدیر

122 245 58 360115 بناء 3 فضاءات باألقسام التحضیریة

282 565 133 265 830 مجموع الفصل 761
282 565 133 265 830 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 830 265 133 565 282 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة
المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیـة

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2
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ت ج 41

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
77 153 36 22572 بناء 5 قاعات عادیة

347 694 163 020326 1بناء 34 مجموعات صحیة

70 141 29 20059 بناء أسیجة

123 245 58 360115 بناء 3 فضاءات باألقسام التحضیریة

بناء المدرسة االبتدائیة بوحجلة المركز القیروان (تمویل مشترك مع 
204 408 60019296 الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي)

بناء المدرسة االبتدائیة حفوز القیروان (تمویل مشترك مع الصندوق 
العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي)

 60019196 409 204

025 0501 4782 955 005 3مجموع الفصل 761
025 0501 4782 955 005 3جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763
41 83 83 250167 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي

41 83 83 167 250 مجموع الفصل 763
41 83 83 167 250 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

3 2551 122 5612 1331 066

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان
المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیـروان

بحساب 1000د
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

3 2551 122 5612 1331 066

ت ج 52

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
92 184 43 27086 بناء 6 قاعات عادیة

41 82 19 12038 بناء 1 فضاءات باألقسام التحضیریة

بناء المدرسة االبتدائیة معتمر بالساحلین المنستیر (تمویل مشترك 
204 408 96 600192 مع الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي)

337 674 158 316 990 مجموع الفصل 761
337 674 158 316 990 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المعاھد الثانویة06765
45 90 90 270180 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي

45 90 90 180 270 مجموع الفصل 765
45 90 90 180 270 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 260 496 248 764 382

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

بحساب 1000د

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر
المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیـر

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 51

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
15 31 7 4514 بناء 1 قاعة عادیة

31 62 14 9028 بناء 3 مجموعات صحیة

123 245 58 360115 بناء 3 فضاءات باألقسام التحضیریة

بناء المدرسة االبتدائیة حي السالم النفیضة سوسة (تمویل مشترك 
مع االصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي)

 600192 96 408 204

بناء المدرسة االبتدائیة حي الزدھار بالزاویة سوسة (تمویل مشترك 
257 514 83 680166 مع البنك األوروبي لالستثمار)

630 260 2581 515 775 1مجموع الفصل 761
630 260 2581 515 775 1جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

1 775 515 2581 260 630 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة
توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسـة

نفقـات التنمیة لسنة 2020

بحساب 1000د

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

ت ج 21

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
61 123 28 18057 بناء 4 قاعات عادیة

81 163 38 24077 بناء 8 مجموعات صحیة

7 14 3 206 بناء 1 مكتب مدیر

40 81 19 12039 بناء 1 فضاءات باألقسام التحضیریة

189 381 88 179 560 مجموع الفصل 761
189 381 88 179 560 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

45 90 90 270180 بناء 1 مخبر تقني وتكنولوجي وعلمي

45 90 90 180 270 مجموع الفصل 765
45 90 90 180 270 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 830 359 178 471 234

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیة الجھویة للتربیة بنابل
المندوبیة الجھویة للتربیة بنابــل

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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الدفعالتعهدالدفعالتعهد

بناء و توسیع المدارس االبتدائیة761
547 0951 7263 450 5451 4بناء 101 قاعات عادیة

235 4711 5802 159 6301 3بناء 121 مجموعة صحیة

70 140 30 60 200 بناء 10 مكاتب مدیرین

352 703 149 297 000 1بناء أسیجة

676 3513 7257 4491 8003 10بناء 90 فضاءات باألقسام التحضیریة

بناء 10 مدارس إبتدائیة (تمویل مشترك مع الصندوق العربي لالنماء 
042 0842 9584 916 0001 6اإلقتصادي واالجتماعي)

286 5721 4142 828 400 3بناء 5 مدارس إبتدائیة (تمویل مشترك مع البنك األوروبي لالستثمار)

208 41610 58220 1594 5759 29مجموع الفصل 761
208 41610 58220 1594 5759 29جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتوسیعات لفائدة المندوبیات الجھویة للتربیة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

208 41610 58220 1594 5759 29جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

بناء و توسیع المدارس اإلعدادیة763

205 415 415 835 250 1بناء 5 مخابر تقني وتكنولوجي وعلمي

205 415 415 835 250 1مجموع الفصل 763

بناء و توسیع المعاھد الثانویة765

225 450 450 900 350 1بنا 5 مخابر تقنیة وتكنولوجي وعلمي

225 450 450 900 350 1مجموع الفصل 765

430 865 865 735 6001 2جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

32 17510 8945 44721 28110 638

 الدفعالتعھد

32 17516 085 

 

جملة التوسیعات بالمصالح المركزیة 

جملة التوسیعات بالمصالح المركزیة

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تھیئة و صیانة المدارس االبتدائیة762

000 2083 51037 6929 90015 52صیانة المدارس االبتدائیة

500 6134 6137 7صیانة المدارس اإلبتدائیة - إعتماد غیر موزع

000 2083 01037 30514 51323 60مجموع الفصل 762

000 2083 01037 30514 51323 60جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تھیئة و صیانة المدارس اإلعدادیة764

700 690 00016 9709 66012 29صیانة المدارس اإلعدادیة

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة: المصالح المركزیة

توزیع للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالصیانة لفائدة المندوبیات الجھویة للتربیة
جدول إجمالي

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

700 690 00016 9709 66012 29صیانة المدارس اإلعدادیة

500 4003 4004 4صیانة المدارس اإلعدادیة - إعتمادات غیر موزعة

700 690 50016 37012 06017 34مجموع الفصل 764

تھیئة و صیانة المعاھد الثانویة766

450 1951 00015 8058 00011 27صیانة المعاھد الثانویة

500 0003 0004 4صیانة المعاھد الثانویة - إعتمادات غیر موزعة

450 1951 50015 80511 00015 31مجموع الفصل 766

بناء و تھیئة المبیتات و المطاعم767

314 130 2004 2102 3403 7تھیئة وصیانة المبیتات والمطاعم

500 1752 1753 3تھیئة وصیانة المبیتات والمطاعم - إعتمادات غیر موزعة

314 130 7004 3854 5156 10مجموع الفصل 767

464 0152 70036 56028 57539 75جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

136 08862 86542 71073 2235 464

الدفعالتعھد

136 08848 174 جملة الصیانة بالمصالح المركزیة

جملة الصیانة بالمصالح المركزیة
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ت ج 11

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
12 24 12 24 48 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

1 1 1 21 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

13 25 70 140 165 مجموع الفصل 768
13 25 70 140 165 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
3 4 85 175171 تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

3 4 131 286 290 مجموع الفصل 768
3 4 131 286 290 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 455 426 201 29 16

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 1

بحساب 1000د

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 1

نفقـات التنمیة لسنة 2020

ت ج 11

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
9 18 9 18 36 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

13 27 13 25 52 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

22 45 79 158 203 مجموع الفصل 768
22 45 79 158 203 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 115 115 مجموع الفصل 768
0 0 46 115 115 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 318 273 125 45 22 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 2

بحساب 1000د
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة
توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس 2

نفقـات التنمیة لسنة 2020
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ت ج 12

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
6 12 6 12 24 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

3 6 3 6 12 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

9 18 67 133 151 مجموع الفصل 768
9 18 67 133 151 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 115 115 مجموع الفصل 768
0 0 46 115 115 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 266 248 113 18 9

نفقـات التنمیة لسنة 2020

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانـة

بحساب 1000د

ت ج 14

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
19 37 17 35 72 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

52 103 10 21 124 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

71 140 85 171 311 مجموع الفصل 768
71 140 85 171 311 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 115 115 مجموع الفصل 768
0 0 46 115 115 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 426 286 131 140 71

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبـة

بحساب 1000د
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ت ج 13

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
0 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

4 9 3 7 16 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

4 9 61 122 131 مجموع الفصل 768
4 9 61 122 131 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
0تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 115 115 مجموع الفصل 768
0 0 46 115 115 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 246 237 107 9 4

نفقـات التنمیة لسنة 2020

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس

بحساب 1000د

ت ج 22

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
3 6 3 6 12 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

11 23 11 21 44 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

14 29 72 142 171 مجموع الفصل 768
14 29 72 142 171 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
0تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 115 115 مجموع الفصل 768
0 0 46 115 115 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 286 257 118 29 14

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بزغـوان

بحساب 1000د
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ت ج 23

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
12 24 12 24 48 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

13 26 13 25 51 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

25 50 83 164 214 مجموع الفصل 768
25 50 83 164 214 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
0تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 115 115 مجموع الفصل 768
0 0 46 115 115 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 329 279 129 50 25

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة ببنـزرت

بحساب 1000د

ت ج 31
الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
0 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

4 8 3 7 15 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

4 8 61 122 130 مجموع الفصل 768
4 8 61 122 130 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
0تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 115 115 مجموع الفصل 768
0 0 46 115 115 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 245 237 107 8 4

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بباجة

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة ببـاجـة

بحساب 1000د
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ت ج 32

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
22 42 21 42 84 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

1 2 2 3 5 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

23 44 81 161 205 مجموع الفصل 768
23 44 81 161 205 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 116 116 مجموع الفصل 768
0 0 46 116 116 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 321 277 127 44 23

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة

بحساب 1000د

ت ج 34

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
3 6 3 6 12 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

0 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

3 6 61 121 127 مجموع الفصل 768
3 6 61 121 127 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 115 115 مجموع الفصل 768
0 0 46 115 115 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 242 236 107 6 3 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة

بحساب 1000د

276

 



ت ج 33

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
9 18 9 18 36 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

0 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

9 18 67 133 151 مجموع الفصل 768
9 18 67 133 151 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
1 3 1 2 5 تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

1 3 47 117 120 مجموع الفصل 768
1 3 47 117 120 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 271 250 114 21 10 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

نفقـات التنمیة لسنة 2020

المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف

بحساب 1000د
موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة

ت ج 42

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
26 49 23 47 96 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

2 4 2 5 9 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

28 53 83 168 221 مجموع الفصل 768
28 53 83 168 221 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
4 6 2 104 تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

47 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

4 6 49 120 126 مجموع الفصل 768
4 6 49 120 126 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 347 288 132 59 32 جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
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ت ج 43

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
29 61 30 59 120 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

13 26 13 26 52 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

42 87 101 201 288 مجموع الفصل 768
42 87 101 201 288 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
0تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

47 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 47 116 116 مجموع الفصل 768

0 0 47 116 116 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 404 317 148 87 42

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهد

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

بيان المشاريع والبرامجالفصل

ت ج 71
الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
27 55 27 53 108 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

1 3 2 4 7 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

28 58 87 173 231 مجموع الفصل 768
28 58 87 173 231 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
3 4 1 51 تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

47 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

3 4 48 117 121 مجموع الفصل 768
3 4 48 117 121 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 352 290 135 62 31

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهد

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة 

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

بيان المشاريع والبرامجالفصل

278

 



ت ج 72

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
6 12 6 12 24 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

1 2 1 1 3 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

7 14 65 129 143 مجموع الفصل 768
7 14 65 129 143 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
0تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

47 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 47 116 116 مجموع الفصل 768
0 0 47 116 116 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 259 245 112 14 7

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهد

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بتوزر

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

بيان المشاريع والبرامجالفصل

ت ج 73

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
6 12 6 12 24 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

1 3 1 3 6 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

7 15 65 131 146 مجموع الفصل 768
7 15 65 131 146 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 116 116 مجموع الفصل 768
0 0 46 116 116 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 262 247 111 15 7

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامج

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

الفصل

279

 



ت ج 83

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
0 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

1 3 1 3 6 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

1 3 59 119 122 مجموع الفصل 768
1 3 59 119 122 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
0تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 116 116 مجموع الفصل 768
0 0 46 116 116 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 238 235 105 3 1

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

ت ج 82

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
9 18 9 18 36 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

11 23 11 23 46 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

20 41 78 157 198 مجموع الفصل 768
20 41 78 157 198 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
0تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 116 116 مجموع الفصل 768
0 0 46 116 116 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 314 273 124 41 20

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

280

 



ت ج 81

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
9 18 9 18 36 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

2 5 3 5 10 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

11 23 70 139 162 مجموع الفصل 768
11 23 70 139 162 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 116 116 مجموع الفصل 768

0 0 46 116 116 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 278 255 116 23 11

نفقـات التنمیة لسنة 2020

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بقابس

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بقابـس

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

ت ج 61

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
21 43 21 41 84 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

12 23 12 23 46 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

33 66 90 179 245 مجموع الفصل 768
33 66 90 179 245 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
2 4 51 تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

2 4 46 116 120 مجموع الفصل 768
2 4 46 116 120 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 365 295 136 70 35

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 1

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقـس 1

بحساب 1000د

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

281

 



ت ج 61

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
12 24 12 24 48 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

20 40 6 12 52 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

32 64 75 151 215 مجموع الفصل 768

32 64 75 151 215 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
2 4 51 تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

2 4 46 116 120 مجموع الفصل 768

2 4 46 116 120 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 335 267 121 68 34

نفقـات التنمیة لسنة 2020

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس 2

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقـس 2

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

ت ج 53

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
9 18 9 18 36 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

6 11 5 10 21 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

15 29 71 143 172 مجموع الفصل 768

15 29 71 143 172 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 115 115 مجموع الفصل 768
0 0 46 115 115 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 287 258 117 29 15

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیـة

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

282

 



ت ج 41

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
9 18 9 18 36 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

23 45 22 45 90 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

58 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

32 63 89 179 242 مجموع الفصل 768
32 63 89 179 242 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
1 3 1 52 تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 116116 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

1 3 47 118 121 مجموع الفصل 768
1 3 47 118 121 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 363 297 136 66 33

نفقـات التنمیة لسنة 2020

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیـروان

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

ت ج 52

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768

3 6 3 6 12 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

13 26 13 26 52 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

16 32 73 147 179 مجموع الفصل 768
16 32 73 147 179 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

1 3 1 52 تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

1 3 47 117 120 مجموع الفصل 768
1 3 47 117 120 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 299 264 120 35 17

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیـر

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

283

 



ت ج 51

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
9 18 9 18 36 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

29 55 13 27 82 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

38 73 79 160 233 مجموع الفصل 768
38 73 79 160 233 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
0تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

0 0 46 115 115 مجموع الفصل 768

0 0 46 115 115 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 348 275 125 73 38

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسـة

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

ت ج 21

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
3 6 3 6 12 تجھیز فضاءات األقسام التحضیریة

3 5 2 4 9 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

57 115115 دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلبتدائیة

6 11 62 125 136 مجموع الفصل 768
6 11 62 125 136 جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768
2 3 76 155152 تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

46 115115دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد 

2 3 122 267 270 مجموع الفصل 768
2 3 122 267 270 جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

 406 392 184 14 8

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

جملة المندوبیة الجھویة للتربیة بنابل

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة
المندوبیة الجھویة للتربیة بنابــل

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

284

 



الدفعالتعهدالدفعالتعهد

تجھیزات تربویة768
273 545 268 535 080 1تجھیز 90 فضاء األقسام التحضیریة

240 479 166 333 812 تجھیزات عادیة للمدارس االبتدائیة

0 0 500 0001 0003 3دعم التجھیزات التربویة العادیة للمدارس اإلبتدائیة 

دعم التجھیزات التربویة العادیة للمدارس اإلبتدائیة - اعتمادات غیر 
000 160016001موزعة

513 024 9341 4682 4925 6مجموع الفصل 768
513 024 9341 4682 4925 6جملة البرنامج 1: المرحلة اإلبتدائیة

تجھیزات تربویة768

موارد القروض الخارجيةالموارد العامة للميزانيةالتعهدبيان المشاريع والبرامجالفصل

نفقـات التنمیة لسنة 2020
مھمة وزارة التربیـة : المندوبیات الجھویة للتربیة

توزیع مفصل للمشاریع والبرامج الجدیدة الخاصة بالتجھیزات التربویة
جدول إجمالي

بحساب 1000د

البرنامج  1 : المرحلة اإلبتدائية

البرنامج  2 : المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

19 34 167 336 370 تجھیزات عادیة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

0 0 200 0001 0003 3دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد

دعم التجھیزات التربویة للمدارس اإلعدادیة والمعاھد - إعتمادات 
000 00030001 3غیر موزعة

19 34 367 3362 3706 6مجموع الفصل 768

19 34 367 3362 3706 6جملة البرنامج 2: المرحلة اإلعدادیة والتعلیم الثانوي

12 86211 8045 3011 058 532

 الدفعالتعھد

12 8625 833 

 

جملة التجھیزات التربویة بالمندوبیات الجھویة للتربیة 

جملة التجھیزات التربویة بالمندوبیات الجھویة للتربیة 
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جدول تفصیلي نفقات الحسابات الخاصة

نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:

286

 

مهمة التربیة

حسابات أموال المشاركة 

حساب تنظیم اإلمتحانات و المناظرات    01 الحساب :

المرحلة االبتدائیة 1 البرنـامج :

1 المرحلة االبتدائیة باالدارة المركزیةالبرنـامج الفرعي :

000 700 2إدارة التدریس بالمرحلة االبتدائیة باإلدارة المركزیة1 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 700 2قیادة المرحلة االبتدائیة1 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار



287

2 700 000 201: DEP.DE FONCTIONNEMENT DES SCES PUBLICS

2 700 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 0031

000 700 2جملة البرنامج الفرعي

000 700 2جملة البرنامج

المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي 2 البرنـامج :

1 المرحلة االعدادیة و التعلیم الثانوي باالدارة المركزیةالبرنـامج الفرعي :

000 300 5إدارة التدریس بالمرحلة اإلعدادیة و التعلیم الثانوي باإلدارة المركزیة1 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 300 5قیادة المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي1 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

5 300 000 201: DEP.DE FONCTIONNEMENT DES SCES PUBLICS

5 300 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 0031



288

000 300 5جملة البرنامج الفرعي

000 300 5جملة البرنامج

8 000 000 جملة الحساب

8 000 000 جملة حسابات أموال المشاركة

8 000 000 الجمـــلة العامة



نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:

289
 

مهمة التربیة

الحسابات الخاصة:  جدول إجمالي

حسابات أموال المشاركة 

حساب تنظیم اإلمتحانات و المناظرات    01 الحساب :

دینار000 000 8الموارد :

النفقات البرنـامج 

المرحلة االبتدائیة 12700000

المرحلة االعدادیة والتعلیم الثانوي 25300000

8 000 000 جملة الحساب

8 000 000 جملة حسابات أموال المشاركة

8 000 000 الجمـــلة العامة
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