
 
 
 
  

 
  

  

   
 
 
 
 
  
  املحـتــــوى 

  
  

  القوانيــــــن  
  

  ...2016قانون المالية لسنة بيتعلق   2015 ديسمبر 25 مؤرخ في 2015 لسنة 53قانون عدد 
            

  األوامـــر والقــرارات
  

  رئاسة الحكومة
  ............................................................. مكلفين بمأموريةتسمية

  ...................................................تسمية مراقبين للمصاريف العمومية
  ........................................................بي دولة مساعدينتسمية مراق

  .............................................تسمية مراقبين مساعدين للطلب العمومي
  .........................................تسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة االدارية

  ..........................................................إنهاء مهام مكلفين بمأمورية
  ..................................... بدائرة المحاسبات مستشارين مساعدينإنهاء مهام

  
   وزارة العدل

  .............................................................. مكلف بمأموريةتسمية
 ...............................نية لحماية المعطيات الشخصيةطتسمية أعضاء بالهيئة الو

  2015 ديسمبر 29 – 1437 ربيع األول 17الثالثاء 

  

  104عـدد   158السنـة 
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  وزارة الداخلية
  ..................................................منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي

 يتعلق بضبط مقاييس 2015 ديسمبر 29 مؤرخ في  قـرار من وزير الداخلية ووزير المـالية
 لسنة 3505األمر عدد  من 11المنصوص عليها بالفصل  تقييم آداء الجماعات المحلية

  ................................................2014سبتمبر  30 المؤرخ في 2014
  ..........................ؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنيةتسمية عضو بمجلس م

  
  وزارة املالية

يتعلق بتوزيع  2015 ديسمبر 29 مـؤرخ في 2015 لسنـة 2604أمــر حكومي عــدد 
 25 المؤرخ  في 2015 لسنة 53إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 

  ....................................2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015ديسمبر 
بطرق يتعّلق  2015 ديسمبر 29 مؤرخ في 2015 لسنة 2605ي عدد أمر حكوم

 53 من القانون عدد 75 و31وإجراءات منح اإلمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 
  ..........2016 المتعّلق بقانون المالية لسنة 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015لسنة 

  
  الصحةوزارة

  ................................جبل الوسطدارة المركب الصحي بإ عضو بمجلس تسمية
  

  وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
  .................................................................... مدير عامتسمية

  ...............................................................تسمية كواهي مديرين
  ...............................................................رئيسي مصلحةتسمية 

  
   والبحث العلمي   التعليم العاليوزارة

  ....................................................................... متفقدتسمية
  ...........................................تسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث

  ........................................... لمؤسسة تعليم عال وبحثتسمية كتاب أول
  ...............................................يم عال وبحثتسمية كاتب لمؤسسة تعل

  ................................................................كاهيتي مديرتسمية 
  ...............................................................تسمية رؤساء مصالح

 يتعلق بفتح مناظرة 2015 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 
داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين 

  ............................................................السامين للصحة العمومية
 يتعلق بفتح 2015 ديسمبر 21لتعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في قرار من وزير ا

مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات 
  ...... ................................ ................................ العمومية

 يتعلق بفتح مناظرة 2015 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 
قية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات داخلية بالملفات للتر

  ...........................................................................العمومية
 يتعلق بفتح مناظرة 2015 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

  .......داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
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 يتعلق بفتح مناظرة 2015 ديسمبر 21ر التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في قرار من وزي
داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات 

  ...........................................................................العمومية
 يتعلق بفتح مناظرة 2015 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

  ...ملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العموميةداخلية بال
  

  وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري
يتـــعّلق بضبط صيغ  2015 ديسمبر 29 مؤرخ في 2015 لسنة 2622أمر حكومي عدد 

نسي في وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التو
  ........2016األوروبي بعنوان سنة إطار الحصة الممنوحة للبالد التونسية من قبل االتحاد 

 يتعلق 2015 ديسمبر 21قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 
بفتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بمؤسسة البحث 

  .............................................................. الفالحيلعالي اوالتعليم
 يتعلق 2015 ديسمبر 21قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 

بفتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي اختصاصي أول 
  ...............................................بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي

 يتعلق 2015 ديسمبر 21بحري مؤرخ في قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد ال
 بمؤسسة البحث أولبفتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي 

  ..............................................................والتعليم العالي الفالحي
 يتعلق 2015 ديسمبر 21قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 

إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك اإلداري المشترك بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 
  ...................................................................لإلدارات العمومية

 يتعلق 2015 ديسمبر 21قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك اإلداري المشترك 

  ............................... والتعليم العالي الفالحيلإلدارات العمومية بمؤسسة البحث
 يتعلق 2015 ديسمبر 21قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 

بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات 
  ...........................................................................العمومية

 يتعلق 2015 ديسمبر 21 في قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات 

 .......................................العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
  

  واإلسكان والتهيئة الرتابية التجهيز وزارة
تسخير بعض يتعلق ب 2015ديسمبر  29مؤرخ في  2015لسنة  2623أمر حكومي عدد 

  .........................................أعوان وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
 ..............................................................تسمية مكلف بمأمورية

  
  وزارة البيئة والتنمية املستدامة 

 ..............................................................تسمية مكلف بمأمورية
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  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
 يتعلق بفتح 2015 ديسمبر 21قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 

  ......................ة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للملكية العقاريةمناظر
 يتعلق بفتح 2015 ديسمبر 21قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 

  ..........مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية
 يتعلق بفتح 2015 ديسمبر 21لعقارية مؤرخ في قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون ا

  ....................مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للملكية العقارية
 يتعلق بفتح 2015 ديسمبر 21قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 

  ........كية العقاريةمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر رئيس للعقود بإدارة المل
 يتعلق بفتح 2015 ديسمبر 21قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 

  ..........مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية
  

 وزارة الشباب والرياضة
  ...............................................................تسمية كواهي مديرين
 ...............................................................تسمية رؤساء مصالح

 
  إعــالنات وإرشــادات

    البنك املركزي التونسي
 .........................................الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي
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  .)1( 2016قانون المالية لسنة  يتعلق ب2015 ديسمبر 25 مؤرخ في 2015 لسنة 53قانون عدد 

    باسم الشعب،    
  . مجلس نواب الشعبصادقةوبعد م

  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون

  يةأحكام الميزان

 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من األداءات 2016يرخص بالنسبة إلى سنة  - الفصل األول
  :دينار مبوبـة كما يلي 000 000 150 29واألتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه  والضرائب والمعاليم

  
  دينار 000 200 383 21   موارد العنوان األول-
  دينار 000 000 974 6   موارد العنوان الثاني-
  دينار 000 800 792   موارد الحسابات الخاصة في الخزينة-

   
  .الملحق بهذا القانون" أ " وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول 

دينار وفقا للجدول  000 800 792  ـب 2016يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة  - 2الفصل 
 .الملحق بهذا القانون" ب " 

 دينار مبوبة 000 000 150 29 بما قدره 2016يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة  - 3الفصل 
  : حسب األجزاء واألقسام كما يلي

  نفقات التصرف:  الجزء األول
  

  دينار  000 000 000 13   العموميالتأجير  :  القسم األول
  دينار 000 886 054 1  وسائل المصالح  :  القسم الثاني
  دينار 000 663 122 4  التدخل العمومي  :  القسم الثالث
  دينار 000 651 247  نفقات التصرف الطارئة  :  القسم الرابع

  دينار 000 200 425 18  : جملة الجزء األول    

  
  ن العموميفوائد الدي:  الجزء الثاني

  
  دينار  000 000 850 1  فوائد الدين العمومي  :  القسم الخامس

  دينار  000 000 850 1  : جملة الجزء الثاني    

 
  
  
ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ــ
   :األعمال التحضيرية) 1

  .2015  ديسمبر10 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستمصادقته ونواب الشعبمداولة مجلس 

  القــوانيــن
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  نفقات التنمية:  لثالثالجزء ا
  

  دينار  000 079 590 2  االستثمارات المباشرة  :  القسم السادس
  دينار  000 536 544 1  التمويل العمومي  :  القسم السابع
  دينار  000 385 150  نفقات التنمية الطارئة  :  القسم الثامن
  دينار  000 000 517  نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة  :  القسم التاسع

  دينار  000 000 802 4  : جملة الجزء الثالث    
  

  تسديد أصل الدين العمومي:  الجزء الرابع
  

  دينار  000 000 280 3  تسديد أصل الدين العمومي  :  القسم العاشر
  دينار  000 000 280 3  : جملة الجزء الرابع    

  

  نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة:  الجزء الخامس
  

  دينار  000 800 792  الحسابات الخاصة في الخزينة نفقات  :  م الحادي عشرالقس
  دينار  000 800 792  : جملة الجزء الخامس    

  
  .الملحق بهذا القانون" ت " وتوزع هذه اإلعتمادات وفقا للجدول 

  . دينار 000 510 260 8 بــ2016إلعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة  يحدد المبلغ الجملي - 4الفصل 
 .الملحق بهذا القانون" ث " وتوزع هذه اإلعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول 

دينار  000 157 655 9  بما قدره2016بالنسبة إلى سنة " نفقات التنمية لميزانية الدولة: "يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث -  5الفصل 
 :موزعة حسب األقسام كما يلي

  نفقات التنمية:  الجزء الثالث
 

  دينار  000 588 205 4  االستثمارات المباشرة  :  القسم السادس
  دينار  000 208 940 1  التمويل العمومي  :  القسم السابع
  دينار  000 835 700  نفقات التنمية الطارئة  :  القسم الثامن
  دينار  000 526 808 2  وظفةنفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الم  :  القسم التاسع

  دينار  000 157 655 9  : جملة الجزء الثالث    
  

  .الملحق بهذا القانون" ج " وتوزع هذه اإلعتمادات وفقا للجدول 
 سنـة إلى بالنسبة  دينار000 000 214 3بـــ العمومي الدين أصل إرجاع من الصافية الدولة قروض موارد مبلغ يضبط -  6الفصل 

2016. 
دينار  000 921 979  بما قدره2016تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة  -  7الفصل 

  .الملحق بهذا القانون" ح " وفقا للجدول 
 مـن 62ل الفصــ ـــىبمقتض العموميـة للمؤسسات خزينةال قروض لمنح الماليـة لوزير فيه المرخص األقصى المبلغ يضبط - 8الفصل 

 .2016 سنـة إلى بالنسبة دينار  000 000 100بـــ العموميـة المحاسبـة مجلـة
ة وفقا للتشريع ضمان الدولة إلبرام قروض أو إصدار صكوك إسالمي لمنح الماليـة لوزير فيه المرخص األقصى المبلغ يضبط -  9الفصل 

  .2016 سنـة إلى بةبالنس دينار 000 000 000 3  بـالجاري بـه العمل
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 إلصدار صكوك إسالمية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل الماليـة لوزير فيه المرخص األقصى المبلغ يضبط - 10الفصل 
 .2016 سنـة إلى بالنسبة دينار 000 000 000 1بـ

نون لفائدة أعوان قوات األمن إلحاق اللجنة المحدثة لدى رئاسة الحكومة للنظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى القا
 بوزارة 2011 فيفري 28إرهابية بداية من  الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة الذين تعرضوا إلى إصابات نتيجة اعتداءات

  الشؤون االجتماعية
متعلق بقانون  وال2013 ديسمبر 23 المؤرخ في 2013 لسنة 51 من القانون عدد 12تنقح الفقرة األولى من الفصل  - 11الفصل 

  : كما يلي2013المالية التكميلي لسنة 

 من هذا 10 و 9تحدث لدى وزارة الشؤون االجتماعية لجنة تتولى النظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى أحكام الفصلين 
  .القانون والمعروضة عليها من قبل اإلدارات ذات النظر

   إلصابات نتيجة اعتداءات إرهابيةإسناد منافع لفائدة المدنيين الذين تعرضوا
 المتعلق بقانون 2013 ديسمبر 23 المؤرخ في 2013 لسنة 51 من القانون عدد 10 و 9تنسحب أحكام الفصلين  - 12الفصل 

  .، على المدنيين المتضررين من األعمال اإلرهابية2013المالية التكميلي لسنة 

 لسنة 51 من القانون عدد 12مال اإلرهابية على اللجنة المنصوص عليها بالفصل تعرض ملفات التعويض للمدنيين المتضررين من األع
ويتعين .  من قبل المتضرر أو من يمثل أولي الحق منه2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 ديسمبر 23 المؤرخ في 2013

ومية يتضمن خاصة التنصيص على طبيعة اإلصابة وبشهادة  المؤسسات االستشفائية العمىحديكون الملف مرفقا بتقرير طبي من إأن 
  .مسلمة من وزارة الداخلية تؤكد عالقة اإلصابة باالعتداء اإلرهابي

 تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة
ية لسنة  المتعلق بقانون المال2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 17تطبق أحكام الفصل  -  13 الفصل

 المتعاطية ألنشطة التحويل والتي ال يتجاوز رقم 2016 وحسب نفس الشروط على المؤسسات الجديدة المحدثة خالل سنة 2013
  . ألف دينار600معامالتها السنوي الخام 

سبة إلى الشركات  المذكور أعاله وخالل نفس الفترة وذلك بالن17ويطبق اإلعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 
 ألف دينار 300 في قطاع الخدمات أو المهن غير التجارية التي ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي 2016الجديدة المحدثة خالل سنة 

  .أو على شهادة مؤهل تقني ساميوالمكونة من قبل العاطلين عن العمل المتحصلين على شهادة جامعية 
  إجراءات لتمويل االستثمار

 :  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على43ال تطبق أحكام الفصل  - 14الفصل 
المبالغ المكتتبة في رأس المال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات أو المبالغ المستعملة في بعث مشاريع فردية ـ 

 :يستوجب  و لالنتفاع بهذا اإلجراء. ع باالمتيازات الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العملفي قطاعات أو أنشطة تخول االنتفا
 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس 5عدم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدة  .

 خسائر،المال المكتتب وذلك باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب ال
عدم التفويت في األسهم أو في المنابات االجتماعية موضوع عملية االكتتاب أو في المشاريع الفردية المشار إليها أعاله قبل  .

 .موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة استعمال المبالغ
ابات االدخار لالستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل المبالغ المودعة في حسابات االدخار في األسهم أو في حسـ 

وتخضع هذه المبالغ إلى الشروط واألحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل . األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
  .والخاصة بهذه الحسابات

 .2016 ديسمبر 31 غاية تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المحررة أو المودعة إلى
وال تمنح المبالغ المعنية بأحكام هذا الفصل حق االنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل واألرباح المنصوص عليها 

  .بالتشريع الجاري به العمل
عت باإلجراء تضاف إليها الخطايا المستوجبة وينجر عن اإلخالل بأحكام هذا الفصل دفع الضريبة على الدخل بعنوان المبالغ التي انتف

  . طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل
 19 المؤرخ في 2014 لسنة 54 من القانون عدد 24 من الفصل 2 وأحكام المطة األولى من الفقرة 1تطبق أحكام الفقرة  - 15الفصل 

ثمارات الجديدة المنجزة في إطار مجلـــــــة تشجيــــع االستثمارات  على االست2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014أوت 
  .2019 والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2017 و2016والمصرح بها خالل سنتي 
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  مالءمة النظام الجبائي مع خصوصيات آليات التمويل اإلسالمي

   - 16الفصل 
من قبل "بعد عبارة " طبقا ألحكام التشريع المتعلق بهالصغير التي تمارس نشاطها ومن قبل مؤسسات التمويل ا"تضاف عبارة  )1 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 52 من الفصل Iمن الفقرة " و"الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة " مؤسسات القرض
  .  من نفس الفصلIمن الفقرة " ز"رة الفرعية الثالثة من الفقرة الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالمطتين الثالثة والخامسة من الفق

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 34 من الفصل 3الواردة بالعدد " فوائض"تضاف بعد لفظة ) 2
    ."وعائدات"الشركات لفظة 

 2011 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117لمرسوم عدد ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها با"تضاف عبارة ) 3
" أ" مكرر من الجدول 39بالعدد  الواردة" من قبل مؤسسات القرض"بعد عبارة " نظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغيرالمتعلق بت

  .الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة

  : مكرر في ما يلي نصه38لمضافة عدد الملحق بمجلة األداء على القيمة ا" أ"يضاف إلى الجدول ) 4

 2011 لسنة 117هامش الربح الذي تحققه مؤسسات القرض ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد )  مكرر38
  المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في إطار عمليات التمويل عن طريق المضاربة باستثناء2011 نوفمبر 5المؤرخ في 

  .العموالت

 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 23 خامسا من الفصل 12 رابعا والعدد 12 مكرر و العدد 12تضاف إلى كل من العدد ) 5
  : العبارة التالية

ؤرخ  الم2011 لسنة 117وتطبق أحكام هذا العدد على العقود التي تبرمها مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 
  . المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير2011 نوفمبر 5في 

  : ثالثا فيما يلي نصه8 من مجّلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 3يضاف إلى الفصل ) 6

  . عقود خط اليد المتضمنة لعمليات مضاربة- ثالثا8 
 : ثالثا فيما يلي نصه 23الجبائي العدد  من مجّلة معاليم التسجيل والطابع 23يضاف إلى الفصل ) 7
 

  مبلغ المعلوم بالدينار  نوع العقود والنقل
                                                                                     عملي ات التمويل عن طريق المضاربة المنجزة من قبل مؤس سات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل – ثالثا 23

 بتنظيم نشاط  المتعلق2011 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117المنصوص عليها بالمرسوم عدد الصغير 
  . لفائدة حرفائهامؤسسات التمويل الصغير

   عن كل صفحة20

  

 2011 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد "تضاف عبارة ) 8
 7 من قانون المالية عدد 28اردة بالفصل الو" من قبل مؤسسات القرض"بعد عبارة " والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير

 مكرر من 2 و العدد I مكرر من الفقرة 1 وبالعدد 6 من الفصل I من الفقرة 13 وبالعدد 2011 ديسمبر 31 المؤرخ في 2011لسنة 
  .افة مكرر من مجلة األداء على القيمة المض19  وبالمّطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 9 من الفصل IVالفقرة 

 2011 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117ولدى مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد "تضاف عبارة  )9
 ثالثا من الفقرة 1الواردة بالفقرة األولى من العدد " لدى مؤسسات القرض"بعد عبارة " والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير

I األداء على القيمة المضافة من مجلة 9 من الفصل.  

 2011 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117ومؤسسة التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد "تضاف عبارة  )10
 من I ثالثا من الفقرة 1الواردة بالفقرة الثانية من العدد " مؤسسة القرض"بعد عبارة " والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير

  . من مجلة األداء على القيمة المضافة9فصل ال

  : من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي 25 مكرر من الفصل 5يضاف إلى العدد ) 11

 والمتعلق 2011 نوفمبر 5 المؤرخ في 117وتطبق أحكام هذا العدد على مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد "
 ."سات التمويل الصغيربتنظيم نشاط مؤس
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  مزيد إحكام االنتفاع بالنظام التقديري 
   ـ  17 الفصل

 مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 44تنّقح أحكام المطة األخيرة من الفقرة األولى من الفصل  )1
  :الشركات كما يلي 

 . ألف دينار100ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي ـ 
 مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 44تلغى أحكام الفقرة قبل األخيرة من الفصل ) 2

  :وتعوض بما يلي 

 من هذه المجلة تكون قابلة 56 سنوات إبتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 3ويمنح هذا النظام لمدة 
والتي تثبت أحقية   من هذه المجلة59 من الفصل V في صورة تقديم المؤيدات الالزمة حول النشاط المنصوص عليها بالفقرة للتجديد

 . االنتفاع بالنظام المذكور
 .  كما لو تم إحداثها في هذا التاريخ 2016 سنوات، تعتبر المؤسسات الناشطة في غرة جانفي 3والحتساب مدة 

 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 44رة األولى والفقرة الثانية من الفصل تلغى أحكام الفق )3
  : الشركات وتعوض بما يلي

  :تضبط الضريبة التقديرية على أساس رقم المعامالت السنوي كما يلي

سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة   دينارا150بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و سنويا  دينارا75ـ 
  آالف دينار،10بالمناطق األخرى وذلك بالنسبة إلى رقم المعامالت الذي يساوي أو يقّل عن 

 . ألف دينار100 آالف دينار و10 بالنسبة إلى رقم المعامالت بين %3ـ 
  . الطبيعيين والضريبة على الشركات خامسا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص51تلغى أحكام الفصل ) 4

  . من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية48الواردة بالفقرة األولى من الفصل "  ثالثا44و"تلغى عبارة ) 5

  تيسير انخراط الخاضعين للنظام التقديري في  النظام الحقيقي

  ـ 18 الفصل

 ثالثا فيما يلي III الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص62تضاف إلى أحكام الفصل  )1
  :نصها

IIIمكرر من هذه المجلة الذين 44بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل يمكن لألشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل .  ثالثا 
 ألف دينار، أن 150 ال يتجاوز رقم معامالتهم السنوييختارون اإلنضواء إلى النظام الحقيقي أو الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي، والذين 

  :يختاروا تحديد ربحهم الصافي باإلعتماد على محاسبة مبسطة تعتمد على مسك

  دفتر مرّقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به يوميا المحاصيل الخام واألعباء على أساس الوثائق المبررة لها،ـ 

  .ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به سنويا األمالك الثابتة والمخزوناتدفتر جرد مرقم ـ 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثالثة فيما 59 من الفصل IIتضاف إلى أحكام الفقرة ) 2
  :يلي نصها

  : من هذه المجلة أن يرفقوا تصاريحهم السنوية62ثالثا من الفصل  IIIويتعين على األشخاص المنصوص عليهم بالفقرة 

 بحساب نتائج طبقا لنموذج معد من قبل اإلدارة،ـ 
  .بقائمة مفصلة لإلستهالكاتـ 

  : من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي12 من الفصل 4يضاف إلى أحكام الفقرة ) 3

  . من هذه المجلة62 ثالثا من الفصل IIIكام السابقة على األشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفقرة ال تطبق األح

  :  من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة ثالثة في ما يلي نصها111تضاف إلى أحكام الفصل ) 4

 ثالثا IIIالمعاد استثمارها لألشخاص المنصوص عليهم بالفقرة كما ال تمنح االمتيازات الجبائية بعنوان أرباح اإلستغالل وبعنوان األرباح 
  .  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات62من الفصل 
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  توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل
   ـ19الفصل 

  : الشركات فقرة فيما يلي نصها من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على36تضاف إلى الفصل ) 1

  :وتعتبر أيضا من صنف المداخيل األخرى

   المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب،-

 من هذه المجلة في صورة عدم 43 المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة طبقا ألحكام الفصل -
  .باح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية أو أرباح االستغالل الفالحي أو الصيد البحريتحقيق مداخيل في صنف األر

  : من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي37يضاف إلى الفقرة األولى من الفصل ) 2
نصيب ومن الدخل المضبوط حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو المبلغ الخام المتأتي من ألعاب الرهان والحظ واليا ومن

  . الثروة
  : من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ما يلي 82يضاف إلى الفقرة األولى من الفصل  )3

نصوص عليها وتحتسب خطية التأخير بالنسبة إلى المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة الم
 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة 36بالفصل 

  .المعنية بنمو الثروة
ة على  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريب52 من الفصل Iتضاف إلى الفقرة الفرعية األولى من الفقرة ) 4

  :الشركات فقرة ج ثالثا فيما يلي نصها

  . بعنوان المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب%25. ج ثالثا
 من مجلة الضريبة 52 من الفصل II من الفقرة 1الواردة بالفقرة األولى من الفقرة " وبالفقرتين الفرعيتين هـ وج مكرر"تعوض عبارة ) 5

  "وبالفقرات الفرعية هـ وج مكرر وج ثالثا"طبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة على دخل األشخاص ال

  : من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي4يضاف إلى أحكام الفقرة األولى من الفصل ) 6

  .ه الشركات أو في هذه التجمعاتوعلى أساس القيمة الزائدة التي يحققونها من التفويت في حقوقهم في هذ

  .2016 من هذا الفصل على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 4تطبق أحكام الفقرة ) 7

  .2016 من هذا الفصل على عمليات التفويت التي تتم ابتداء من غرة جانفي 6وتطبق أحكام الفقرة 

 : األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثالثة هذا نصها من مجّلة الضريبة على دخل 33ُتضاف إلى الفصل  - 20الفصل 
  :ويقصد بسعر التفويت أو إعادة اإلحالة

   سعر الّتفويت المتداول ببورصة األوراق المالية بتونس في تاريخ الّتفويت وذلك بالنسبة إلى األسهم المدرجة بالبورصة،-

 أو المعدل من قبل مصالح الجباية وذلك في صورة إثباتها االتفاق  أو الحصول على مبلغ  سعر الّتفويت، أو اإلحالة، المضمن بالعقد-
يتجاوز المبلغ المصرح به بالنسبة إلى عمليات الّتفويت أو إعادة إحالة المنابات االجتماعية أو األسهم غير المدرجة ببورصة األوراق المالية 

  .نصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو إعادة إحالتهابتونس وعمليات التفويت في حصص الصناديق الم

  . وعند االقتضاء، وبطلب من الطرف األحرص، يمكن اللجوء إلى االختبار بناء على إذن من المحكمة المختصة

  بالنسبة إلى المداخيل العقارية  ترشيد القاعدة التقديرية للضريبة
 ماسكين لمحاسبةوتخفيف العبء الجبائي على األشخاص الطبيعيين ال

  ـ 21 الفصل
 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 28 من الفصل II الواردة بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة %30تخفض نسبة ) 1

  .%20والضريبة على الشركات إلى 
  :لى الشركات مايلي  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة ع39 من الفصل Vيضاف إلى الفقرة ) 2

يطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة وحسب نفس الحدود على األرباح المتأتية من األنشطة أو المشاريع المنصوص عليها 
ساس محاسبة مطابقة أ من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على 49 من الفصل Iبالمطتين األولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة 

  . المحاسبي للمؤسساتللتشريع
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  مزيد توضيح واجب الفوترة بالنسبة إلى أصحاب المهن غير التجارية 

  والتشجيع على استعمال الفوترة اإللكترونية

  ـ 22 الفصل

  :هذا نصها مكرر II من مجلة األداء على القيمة المضافة فقرة 18يضاف إلى الفصل  )1

IIي صنف أرباح المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي يطالب األشخاص الذين يحققون مداخيل ف . مكرر
 من هذا الفصل على IIالوجوبية وبالقائمة المفصلة في الفواتير المنصوص عليها بالفقرة  وتطبق الواجبات المتعلقة بالتنصيصات. ينجزونها

  .مذكرات األتعاب

 . من هذا الفصلIIار إليهم أعاله أحكام الفقرة قبل األخيرة من الفقرة وتطبق على الخدمات التي ينجزها األشخاص المش
  : يلي  من مجلة األداء على القيمة المضافة ما6 من الفصل 11يضاف إلى العدد )  مكرر1

  . من هذه المجلة18 مكرر من الفصل  IIوتطبق هذه األحكام على الخدمات المنجزة من قبل األشخاص المشار إليهم بالفقرة 

أينما وردت بالفقرة " فواتير الشراء"أو " فواتير"بعد لفظة  ، حسب الحالة،"مذكرات أتعاب"أو " مذكرة أتعاب"تضاف عبارة  )2
 11 ثالثا من الفصل I وبالفقرة 9 من الفصل I من الفقرة 3 وبالفقرة 2من الفقرة " أ" ثالثا وبالفقرة الفرعية 1الفرعية الثانية من الفقرة 

  . من مجلة األداء على القيمة المضافة وذلك مع مراعاة االختالفات في العبارة18 من الفصل III من الفقرة 2 و1 وبالفقرتين

  :هذا نصها  ثالثا II من مجلة األداء على القيمة المضافة فقرة 18تضاف إلى الفصل ) 3

II نة للتنصيصاتيمكن للخاضعين لألداء على القيمة المضافة إصدار فواتير إلكترونية .ثالثاالوجوبية الواردة بالفقرة   متضمII أعاله 
  . ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة متكونة من مجموعة أحرف وأرقام وتكون ذات محتوى يمكن فهمه

  :يتعين أن تكون الفاتورة اإللكترونية 

  أو لمسدي الخدمة،  محتوية على اإلمضاءات اإللكترونية للبائع -

   مسجلة لدى الهيكل المرخـّص له للغرض، -

  . متضمنة لمرجع وحيد مسّلم من قبل الهيكل المرخـّص له في ذلك-

  .ويتم تنظيم شروط وإجراءات إصدار الفواتير اإللكترونية وحفظها بمقتضى أمر حكومي

نجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من تستعمل الفوترة اإللكترونية بصفة وجوبية بالنسبة للعمليات الم
  . قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى

 من هذا IIويمكن لألشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية وفقا لألحكام المبينة أعاله مواصلة إصدار فواتير مطابقة ألحكام الفقرة 
  .ن العمليات األخرى التي ينجزونهاالفصل بعنوا

يتعين على الخاضعين لألداء على القيمة المضافة الذين يصدرون فواتير إلكترونية أن يودعوا تصريحا للغرض لدى المصلحة المختصة 
  .بإدارة الجباية مرفوقا بشهادة مسّلمة من قبل الهيكل المرّخص له  تثبت إنخراطهم بشبكة الفوترة اإللكترونية

يرخـّص لألشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية في إصدار نسخ ورقية لفواتيرهم اإللكترونية شريطة أن تكون متضمنة للتنصيصات 
  : التالية 

   مرجع التسجيل لدى الهيكل المرخص له،-

  .  إمضاء وطابع مصدر الفاتورة-

 مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  مكرر من59الواردة بالفصل " III وIIالفقرتين "تعوض عبارة ) 4
   ".  III ثالثا وII مكرر وII وIIالفقرات "الشركات بعبارة 

  : من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية العبارة التالية8الواردة بالفقرة األولى من الفصل " وفواتيره"تضاف بعد عبارة ) 5

  .د التي تقوم مقامهامذكرات أتعابه أو الوثائق والعقوو

 من مجلة 96 وبالفصل 95وبالفقرتين األولى والثانية من الفصل  94الواردة بالفصل " فواتير"أو لفظة " فاتورة"تضاف بعد لفظة ) 6
  .عبارةحسب السياق ومع مراعاة االختالفات في ال" أو مذكرات أتعاب" أو عبارة " أو مذكرة أتعاب" الحقوق واإلجراءات الجبائية عبارة 
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  %10حصر تطبيق نسبة الضريبة على الشركات بـ
  على األرباح المتأتية من النشاط األصلي

  ـ 23الفصل 
 من مجلة 49 من الفصل Iالواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة "  بالنسبة%10غير أن هذه النسبة تضبط بـ"تضاف بعد عبارة  )1

  :ريبة على الشركات العبارة التاليةالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والض
 من هذه المجلة 11 مكرر من الفصل  Iإلى األرباح المتأتية من النشاط األصلي وكذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة

  :وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة 
الواردة "  من هذه المجلة وحسب نفس الشروط11رر من الفصل  مك Iبما في ذلك األرباح االستثنائية المنصوص عليها بالفقرة"تلغى عبارة ) 2

  . من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات49 من الفصل Iبالمطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 

 تيسير شروط طرح الديون المتخلى عنها 
    دينار100التي ال تفوق قيمتها االسمية 

 : من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي48 من الفصل Iيضاف إلى الفقرة  - 24الفصل 
 من هذه المجلة مستوجبا لطرح 12 من الفصل 3كما ال يكون الشرط المتعلق بعدم مواصلة المؤسسة التعامل مع المدين الوارد بالعدد 

  . قبل المؤسسات التي تسدي خدمات للعمومالديون المتخلى عنها من
  تيسير طرح الديون غير ثابتة االستخالص المتخلدة

  بذمة الدولة والمؤسسات العمومية
 من مجلة 48 من الفصل Iالواردة بالفقرة الثالثة من الفقرة " من قبل المؤسسات المذكورة أعاله"تضاف بعد عبارة  -  25الفصل 

  : طبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التاليةالضريبة على دخل األشخاص ال
  .وطرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة االستخالص المتخلدة بذمة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية

   دينار5.000إرجاء العمل بتعميم إعفاء شريحة الدخل التي ال تتجاوز 
  على كّل األشخاص الطبيعيين

 2015 أوت 18 المؤرخ في 2015 لسنة 30 من القانون عدد 24الواردة بالفصل " 2016غرة جانفي "تعوض عبارة  -  26صل الف
 ".2017غرة جانفي " بعبارة 2015المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 

   بالنسبة%10 إلى %25التخفيض في نسبة التسبقة المستوجبة على شركات األشخاص من 
  اخيل واألرباح المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي بعنوان االستغاللإلى المد

 مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما 51 من الفصل IIيضاف إلى الفقرة  - 27 الفصل
  :يلي

 على مستوى الشركاء واألعضاء %10 بالنسبة إلى األرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %10إلى  وتخفض هذه النسبة
إلى الشركاء واألعضاء من األشخاص   من هذه المجلة وبالنسبة إلى األرباح الراجعة49 من الفصل Iبمقتضى الفقرة الثالثة من الفقرة 
  . من هذه المجلة39 من الفصل Vالطبيعيين المنتفعين بأحكام الفقرة 

  ات األجنبية التي ال تودع تصريحامؤسسإخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لل
 %15في الوجود إلى خصم من المورد تحرري بنسبة 

 في 4 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 52 من الفصل IIتضاف إلى الفقرة  - 28الفصل 
  :ما يلي نصها

  من هذه المجلة،56الذي اقتضاه الفصل  الذين لم يتولوا التصريح في الوجود ،غير المقيمين والمستقرين بالبالد التونسية يخضع) 4
  .لهم الخام الراجعة من المبالغ%15خصم من المورد بنسبة  طريق عن للضريبة

ويكون هذا الخصم محررا من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاطهم بالبالد 
  .لتونسيةا

لوضعيتهم الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، يطرح الخصم من المورد المذكور من  باألمر تسوية المعنيين في صورة أنه غير
أو يكون قابال لالسترجاع  نشاطهم بالبالد التونسية الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على

  .تشريع الجاري به العملطبقا لل
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 تحسين استخالص األداء المستوجب على موزعي السلع والمنتجات
  ـ 29 الفصل

  :في ما يلي نصه   سادسا51مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل  يضاف إلى) 1
على %3 توظيف نسبة قدرها لناشطة في قطاع التجارةيتعين على مؤسسات اإلنتاج الصناعي وعلى المؤسسات ا -  سادسا 51الفصل 

ما لم تتجاوز  المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات وغير المحققين ألرباح صناعية أو تجارية بعنوان نشاط آخر بيوعاتها لفائدة
  . دينار سنويا20.000أو الخدمة، التي تم اقتناؤها  للبضاعة، القيمة الجملية

   .بة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل األداءاتوتحتسب النس
  .المحتسب طبقا ألحكام الفقرة األولى أعاله محررا من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المتدخلين المذكورين ويكون المبلغ

وذلك في اآلجال المحددة بالنسبة إلى   توظيفهيتم التصريح بالمبلغ المشار إليه أعاله ودفعه خالل الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه
  .وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا لإلجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد  .الخصم من المورد

بة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  من مجلة الضري56الواردة بالفقرة األولى من الفصل " أو مهنة غير تجارية"تضاف بعد عبارة  )2
  ". سادسا من هذه المجلة51باستثناء المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات المنصوص عليهم بالفصل "على الشركات عبارة 

دخل األشخاص  من مجلة الضريبة على 52 من الفصل Iمن الفقرة " أ"يضاف إلى الفقرة الفرعية األولى من الفقرة الفرعية ) 3
  :الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي 

  . كذلك على المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير%15وتطبق نسبة 
 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 14 من الفصل 3الواردة بالعدد " واالنقاصات التجارية أو غيرها"تضاف بعد عبارة  )4

  :ين والضريبة على الشركات العبارة التاليةالطبيعي
 . من هذه المجلة52 من الفصل Iمن الفقرة " أ"والمكافآت مقابل النجاعة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة 

  :يلي من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما 55 من الفصل IIIيضاف إلى الفقرة  )5
يطبق واجب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة كذلك وحسب نفس الشروط على المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف النسبة 

  . سادسا من هذه المجلة51المنصوص عليها بالفصل 
 توسيع ميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة 

  : يلي قيمة المضافة ماالملحق بمجلة األداء على ال" ب"يضاف إلى الجدول  - 30الفصل 
  .شابهه من صفائح أو من لفائف معدة لوكالة تونس إفريقيا لألنباء  توريد وبيع الكاغذ المعد آلالت المكاتب وما-
وبيع النشريات والكراريس المطوية السياحية المعدة للنزل وكذلك المعلقات اإلشهارية المجانية ومطبوعات التوريد المؤقت   توريد-

  .الدوليالنقل  أو
  . توريد وبيع الطائرات المعدة للنقل العمومي الجوي وكذلك جميع األجهزة المعدة لإلدماج بهذه الطائرات-
  . توريد آالت التقاط الطاقة الشمسية ذات اإلستعمال المنزلي-
لفضالت وتعبيد الطرقات  توريد المعدات والتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الصالحة لتنظيف المدن وجمع ومعالجة ا-

  .المؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها والمحافظة على المحيط من طرف الجماعات المحلية أو
  . توريد الجلود الخام-
  .  بيع معدات التجهيز وقطع الغيار الالزمة لنشاط النقل الحديدي-
جمع ومعالجة الفضالت وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط  بيع المعدات والتجهيزات المصنوعة محليا الصالحة لتنظيف المـدن و-

  .لفائدة الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها

  . بيع سخانات الماء الشمسية-
  . خدمات المطاعم السياحية المرتبة وفقا للتشريع الجاري به العمل-
 .ميذ والمتكونين بمراكز التكوين المهني األساسي خدمات المطاعم المسداة لفائدة الطلبة والتال-
 خدمات مؤسسات التعليم اإلبتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني والمراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس -

ل المؤسسات المختصة والمرخـّص لها حسب تعليم سياقة العربات ورياض األطفال وكذلك خدمات التكوين في مادة اإلعالمية المسداة من قب
  . التراتيب الجاري بها العمل
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  . الخدمات التي تنجزها وكاالت األسفار مع أصحاب النزل والخاصة بإقامة غير المقيمين بالبالد التونسية-
  . خدمات اإلرسال اإلذاعي والتلفزي التي تنجزها الشبكات العمومية-  
  . الصحفية من طرف وكاالت األنباء بث األنباء الصحفية للمؤسسات-
  . كراء السفن والطائرات المعدة للنقل الدولي البحري أو الجوي-

  ـ 31 الفصل
 20من العدد " ج"و" ب" والفقرتين 10 و9و 3: الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة األعداد التالية " أ"تلغى من الجدول  )1

   .48 و47مكرر  و 30 و28من العدد " ذ "و" ز" والفقرتين 27و 25لعددمن ا" ب"و " أ" والفقرتين 22 و21و
الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة  "ب"إلى الجدول  %6 لهذا القانون بنسبة 5تضاف المنتجات المدرجة بالملحـق عدد ) 2

  .ة األداء على القيمة المضافةالملحق بمجل" ب مكرر"إلى الجدول %  12وتضاف المنتجات المدرجة بنفس الملحق بنسبة 
" أ"يعوض الجدول   من هذا الفصل2 و1 من هذا القانون والفقرتين 30والفصل  16 من الفصل 4 و 3الفقرتين  تطبيقا ألحكام )3

 لهذا 1جديد الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة الوارد بالملحق عدد " أ"الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة بالجدول 
جديد الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة " ب"الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة بالجدول " ب"القانون، ويعوض الجدول 

" ب مكرر"الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة بالجدول " ب مكرر"ويعوض الجدول .  مكرر لهذا القانون1الوارد بالملحق عدد 
  . ثالثا لهذا القانون1ق بمجلة األداء على القيمة المضافة الوارد بالملحق عدد جديد الملح

  . من الفصل األول من مجلة األداء على القيمة المضافةII من الفقرة 11الواردة بالعدد " واألدوية والمواد الصيدلية"تحذف عبارة  )4
حق بمجلة األداء على القيمة المضافة حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ جديد المل"ب"من الجدول II  من الفقرة 6تدخل أحكام العدد ) 5

  . 2016غرة سبتمبر 
   -  32الفصل 

  . المتعلق بالديوان الوطني للتطهير1993 أفريل 19 المؤرخ في 1993 لسنة 41 من القانون عدد 15تحذف الفقرة الثانية من الفصل ) 1
 المتعلق بإحداث وكالة وطنية 1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 91نون عدد  من القا15تحذف الفقرة الثانية من الفصل ) 2

 .لحماية المحيط
 المتعلق بقانون المالية 2005 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005 لسنة 106 من القانون عدد 16تحذف الفقرة الثانية من الفصل ) 3
 .2006لسنة 
 . المتعلق بالتحكم في الطاقة1990 جويلية 24 المؤرخ في 1990 لسنة 62  من القانون عدد22تحذف الفقرة الثانية من الفصل ) 4

  سبة إلقتناءات التجارتحديد قاعدة األداء على القيمة المضافة بالن
 الخاضعين لألداء على القيمة المضافة لدى غير الخاضعين

 على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  مكرر من مجلة الضريبة44األشخاص المشار إليهم بالفصل "تعوض عبارة  - 33 الفصل
 غير الخاضعين لألداء على األشخاص" من مجلة األداء على القيمة المضافة بعبارة 6 من الفصل I من الفقرة 9الواردة بالفقرة " الشركات

  ".القيمة المضافة
  التخفيض في نسبة الخصم من المورد

  25% إلى50% بعنوان األداء على القيمة المضافة من 
  وإعفاء العمولة الراجعة للموزعين المعتمدين للمشّغلين العموميين 

  لشبكات االّتصاالت من الخصم
  ـ 34الفصل 

  ".25%" مكرر من مجلة األداء على القيمة المضافة بعبارة 19المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل " 50%"تعوض عبارة  )1
  :كرر من مجلة األداء على القيمة المضافة مّطة رابعة فيما يلي نصها م19 من الفصل 2تضاف إلى الفقرة ) 2
 .بعنوان العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين للمشّغلين العموميين لشبكات االتصاالتـ 

   لعمليات إصدار الصكوك اإلسالميةسحب النظام الجبائي التفاضلي
  الميةعلى عمليات اإلصدار المنجزة بالسوق المالية الع

   ـ 35الفصل 
  :  من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية20 من الفصل 10تضاف إلى العدد ) 1

  باستثناء عقود نقل األمالك المبرمة في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها
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  : لتسجيل والطابع الجبائي  كما يلي من مجلة معاليم ا23 سادسا من الفصل 12تنّقح أحكام العدد ) 2
  

  مبلغ المعلوم بالدينار  نوع العقود والنقل
   عن كل عقد20  . عقود نقل األمالك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها- سادسا12
 

  : كما يلي من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 23 ثالثا من الفصل 27  ّ               تنق ح أحكام العدد ) 3
  

  مبلغ المعلوم بالدينار  نوع العقود والنقل
   عن كل عقد                20                                                        األمالك الذي يتم  في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بهاإيجار  - ثالثا27

  
عّلق بقانون المالية  المت1980 ديسمبر 31المؤرخ في  1980 لسنة 88 من القانون عدد 26تنّقح أحكام الفقرة الرابعة من الفصل ) 4
  : كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة كما يلي1981لسنة 

  .وترسم عقود نقل األمالك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها بمعلوم محدد بمائة دينار
 المتعلق بقانون المالية 2002 ديسمبر 17ؤرخ في  الم2002 لسنة 101 من القانون عدد 61تنّقح أحكام الفقرة الثالثة من الفصل ) 5
  : المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة كما يلي2003لسنة 

  .ة ديناروتخضع عقود نقل األمالك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها لمعلوم محدد بمائ
  تعاون الدولي بنظام جبائي تفاضليخص الهبات المبرمة في نطاق ال

  على غرار األداء على القيمة المضافة في مادة معاليم التسجيل والمعاليم األخرى على رقم المعامالت
  ـ 36الفصل  

  : من مجّلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي23 من الفصل 18ينقح العدد  )1
  

  مبلغ المعلوم بالدينار   العقود والنقلنوع
  الوصايا والهبات  
.........  

                                                                                                   الهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات المسندة في إطار التعاون الد ولي .18
                الممو لة بموجب لفائدة المنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك جميع العقود

  .                                                                  هذه الهبات والتي تتحم ل فيها هذه األطراف معاليم التسجيل المستوجبة

   صفحة عن كل20

  
 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1999 ديسمبر 31 المؤرخ في 1999 لسنة 101 من القانون عدد 36تضاف إلى الفصل  )2

  :كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة فقرة هذا نصها
كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت 
العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 

  . من مجلة األداء على القيمة المضافة مكرر13
 والمتعلق بقانون المالية 2002 ديسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 101 من القانون عدد 58 من الفصل  IIIتضاف إلى الفقرة  )3
  : كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة فقرة فرعية هذا نصها2003لسنة 

ت المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجا
العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 

  . مكرر من مجلة األداء على القيمة المضافة13

 2005 أوت 15 المؤرخ في 2005 لسنة 82 من الفصل الثاني من القانون عدد 2عد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة تضاف ب )4
  :المتعلق بإحداث نظام التحكـّم في الطاقة فقرة فرعية هذا نصها

لمؤسسات العمومية والمنشآت كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية وا
العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 

  . مكرر من مجلة األداء على القيمة المضافة13
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  مزيد إحكام توزيع المعلوم
  ةعلى المؤسسات بين الجماعات المحلي

  ـ 37الفصل 

  : من مجلة الجباية المحلية مطة هذا نصها 39 من الفصل Iتضاف إلى الفقرة ) 1

  .المبنية الكائنة بكل جماعة محلية غير أو المغطاة غير العقارات أو المقاطع وعناوين  مساحات-

 دينار بعنوان كل مقطع أو عقار غير 1000وخطية تساوي " من مجلة الجباية المحلية عبارة 40 من الفصل IIIتضاف إلى الفقرة ) 2
  ".بدائرتها الترابية"بعد عبارة " مغطى أو غير مبني لم يتم التصريح به

  اعتماد الالمحورية في إصدار مقررات سحب النظام التقديري

" و جهوية لألداءاتوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة رئيس إدارة مركزية أ"تعوض عبارة  -  38الفصل 
المدير العام لألداءات أو رئيس " سادسا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة44الواردة بالفصل 

  ".المركز الجهوي لمراقبة األداءات

  بالنسبة إلى االستثمارات المنجزةالترفيع في منحة االستثمار 

   نسبة اندماج مرتفعةفي األنشطة الواعدة وذات

  : من مجلة تشجيع االستثمارات ما يلي 52يضاف إلى المطة الثالثة من الفصل  - 39الفصل 

 من قيمة االستثمار وذلك بعنوان االستثمارات المنجزة في األنشطة الواعدة وذات %15ويمكن الترفيع في منحة االستثمار إلى حدود 
  .نسبة إندماج مرتفعة

  : من مجلة تشجيع االستثمارات مّطتان أخيرتان هذا نصهما33 إلى الفصل ُتضاف - 40الفصل 

   معدات الصيد البحري اإلنتقائية،-

    . معدات البيوت الحامية متعددة األقبية وتجهيزاتها-

  م الديوانية المستوجبة عند توريدالتخفيض في المعالي

 المواد األولية والمواد نصف المصّنعة والتجهيزات
 من هذا القانون، تخّفض نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص 43 و42مع مراعاة أحكام الفصلين  - 41الفصل 

 كما تم 1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 113عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 
ة المستوجبة على المواد األولية والمواد نصف المصّنعة والتجهيزات والمنتجات األخرى المدرجة تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحق

  : من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك كما يلي 97 إلى 25بالفصول من 
  

 النسب قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ
%  

  النسب ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ
%  

30 20 
27  20 
15 0 
10 0 

  
 نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد %20تحدد بـ  - 42الفصل 

جبة  كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة المستو1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 113المصادق عليها بالقانون عدد 
  . لهذا القانون2على المنتجات المبينة بالجدول الوارد بالملحـق عدد 

المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند  نسب %20أو % 0تخفض إلى  - 43الفصل 
 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة 1989 ديسمبر 30في  المؤرخ 1989 لسنة 113التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 

  . لهذا القانون3المستوجبة على بعض المنتجات طبقا لما هو مبين بالجدول الوارد بالملحـق عدد 
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  مراجعة المعلوم على االستهالك
مراجعة نظام المعلوم  والمتعلق ب1988 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 62يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد  -  44الفصل 

 :كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة ويعوض بالجدول التالي على اإلستهالك
  

  نسبة المعلوم

  على اإلستهالك

% 

 بيان المنتـوجات
عـدد التعريفة 

 الديوانية

  

25  

  الهكتلتر/ د 48,000

  الهكتلتر/ د 24,000

غير مختمر وال مضاف إليه كحول، وإن أضيف إليه سكر  وعصير خضر، )بما في ذلك سالفة العنب(عصير فواكه -

......................................................................................أو مواد تحلية أخرى

......................... المستحضرات الكحولية المركبة من األنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية-

.................................. المستحضرات الكحولية غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية-

20.09  

  

  21.06م

  

25 

عدنية  والمياه الغازية المحتوية على سكر  أو مواد تحلية أو منكهة، ومشروبات أخرى غير   مياه بما فيها الم-

................................................................................................الكحولية

 22-02م 

............................................................................................ جعة مصنفة-   د الصنتلتر0.018 22.03 

  د الهكتلتر 7,500

   د الوحدة24,000

  

  د الوحدة 3,750

  

   د اللتر1.8

................................................................                                       الخمور الص بة المصنفة المسلمة للمعبئين-

.........................................فوارة المصنفة معبأة في قوارير سعتها ال تتعدى لترا واحد الخمور ال-

 النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة خاصة من األعناب الطرية، المصنفة، معبأة في -

.........................................................................قوارير سعتها ال تتعدى لترا واحدا

ير العنب الطري والمعبأة في  الخمور األخرى المصنفة المتحصلة خاصة من تخمير األعناب الطرية أو من عص-

...................................................................................................قوارير

 22.04م 

......................................... الفرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج، منكهة بنباتات أو مواد عطرية-  50 22-05 

......................................)فاح أو كمثري أو محلول العسل مثالشراب ت( مشروبات مخمرة أخرى - 25 06-22 

ّ       ّ       كحول خام وكحول أثيل، غير  معط ل ال يقل  معيار -  د الهكتلتر16,000  07-22 .........، ردئ الطعم لحساب الدولة%80 الكحول الحجمي فيه عن                             

ّ                                           كحول خام وكحول أثيل، معطل من كل  الدرجات، ردئ الطعم، معد  لإلستعمال المنزلي-  د الهكتلتر16,000                                .........................  

 

  د الهكتلتر16,000

ّ                               كحول أثيل غير معطل ال يقل  معيار الكحول الحجـمي فيه عن -                             معد  إلنتاج المواد الصيدلية ، طيب الطعم،80%                        

....................................................والعطورات واإلستعماالت الصناعية األخرى لحساب الدولة

 

 

  د الهكتلتر16,000

ّ                                                                      كحول أثيل  معط ل، من كل  الدرجات، طيب الطعم، معد  إلنتاج المواد الصيدلية والعطورات واإلستعماالت -         ّ               

.........................................................................................الصناعية األخرى

 

 

  د الهكتلتر570,000

من جميع الدرجات، مخصص أساسا لصنع المشروبات الكحولية باستثناء ، معطل، طيب الطعم كحول أثيل غير -

ّ الكحول المستعمل في صناعة الخل                              .........................................................................

  

 

................................................................ مشروبات روحية متحصل عليها بالتقطير - 50  22.08م 

.......................................... الوسكي والكونياك والفودكا والجين وغيرها من المشروبات الرفيعة-  50  

50  

40 

...................................................................والتيبارين واألنيزات اروالريك  الباستيس-

.......................................................................... تـبغ خام أو غير مصنع وفضالته-

  

24.01 

  

135  

من تبغ أو من ) سجائر(ولفائف عادية ) سجاريلوس(وإن كانت مقطوعة األطراف ولفائف ) سيجار( لفائف غليظة -

...................................................................................................أبداله

24.02 
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  نسبة المعلوم

  على اإلستهالك

% 

 بيان المنتـوجات
عـدد التعريفة 

 الديوانية

...................صات و أرواح تبغ أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنع ، تبغ متجانس أو مجدد خال-  135 24.03 

  

  

10  

  

10  

10  

 هل/ د  0.400

ّ     وإيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري ال يقل  عن   رخام وترافرتين-                                                                  2.5 ، 

                                                                                                  ومرمر، وإن كان مشذب ا تشذيب ا أوليا، أو مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو 

.....................................................................................................مربع

 ة للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبوبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى" بورفير"يت وحجر سماقي  جران-

........................                                                                                 تشذيب ا أولي ا، أو مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع

..........................................251810000                ّ         ّ                         دولوميت غير مكلـ س أو ملبـ د المدرج برقم التعريفة -

.........................................................يوت المعادن الرفيعة الخام زيوت البترول الخام و ز-

25.15  

  

  

25.16  

  

   25.18م 

27.09 

.................................................................................... بنزين من نوع رفيع - هل/ د23,632  27-10م 

.................................................................... بنزين من نوع رفيع خال من الرصاص - هل/ د41,382  

....................................................................................بنزين من نوع عادي - هل/ د21,801  

........................................................)كيروزان بما في ذلك الكربوريكتور(بنزين الطائرات  - هل/  د 1,990  

................................................................................وايت سبيريت غير معطل - هل/  د 1,690  

.........................................................................................بترول للتشعيل - هل/ د3,540  

.......................................................................................... عادي غازوال-  هل/ د12,116  

........................................................................ غازوال ذو نسبة كبريت منخفضة - هل/ د29,6181  

......................................................................................فيول وايل منزلي  - كلغ100/د 8,190  

......................................................................................فيول وايل خفيف  - كلغ100/ د3,900  

........................................................................................فيول وايل ثقيل - كلغ100/ د2,074  

..............................................................................زيوت التشحيم أو التنظيف - كلغ100/ د 0,997  

..................................................................................والبرافين زيوت الفزلين - هل/  د 0,875  

  هل/  د 1,690

  طن/د 8,256

  طن/د 44,700

 م مكعب/د 0,113

.......................................................................غيرها ما عدا الوايتسبيريت المعطل-

.....................ا غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في قوارير ال يتعدى وزنها الصافي ثالثة عشر كيلو غرام-

................. غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثالثة عشر كيلو غراما-

.....................................................                                                    الغاز الطبيعي المعد  لإلستعمال كوقود للعربات السيارة-

  

 27.11م 

......................... المستحضرات الكحولية المركبة من األنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية-   د الهكتلتر48,000 02- 33 

     د الهكتلتر24,000

40  48.13  

  68.02  

    

35  

.................................. المستحضرات الكحولية غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية-

.......................................................... ورق سجائر وإن كان مهيأ في قالب دفاتر وأنابيب-

مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا األصناف المذكورة في البند ) عدا حجر األردواز( أحجار نصب وبناء -

، وإن كانت على )بما فيه األردواز(وما يماثلها، من  حجر طبيعي ) الموزاييك(سيفساء ؛ مكعبات الف68.01

..........................                ، ملونة إصطناعي ا)فيه األردوازبما (حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي    
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  نسبة المعلوم

  على اإلستهالك

% 

 بيان المنتـوجات
عـدد التعريفة 

 الديوانية

 87 .02عدا الداخلة في البند  (سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل األشخاص 
  :وسيارات السباق " البريك"بما في ذلك سيارات ) ةمن التعريفة الديواني

                                                                                                    عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  أو دو ارة يتم  اإلشتعال فيها بغير الضغط  بإستثناء سيارات اإلسعاف  -
لمعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية  مقاعد المخصصة قصرا لنقل ا9 أو 8والعربات السيارة ذات 

  :بالمعوقين والمؤسسات واألشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعية 

 87-03م 

..................................................................3 صم1000سعة إسطوانتها ال تتجاوز *   50   

............................................3 صم1300 وال تتجـاوز 3 صم 1000سعة إسطوانتها تتعدى *   55   

............................................3 صم 1500 وال تتجـاوز 3 صم1300وانتها تتعدى سعة إسط*  100   

.............................................3 صم1700 وال تتجـاوز 3 صم1500سعة إسطوانتها تتعدى *   125   

.............................................3 صم2000 وال تتجـاوز 3 صم1700سعة إسطوانتها تتعدى *   170   

.................................................................... 3 صم2000سعة إسطوانتها تتعدى *   200   

) ديازال أو نصف ديازال(                           يتم  اإلشتعال فيها بالضغط                                                   عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  أو دو ارة-  
 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من 9 أو 8بإستثناء سيارات اإلسعاف والعربات السيارة ذات 

قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات واألشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة 
  :ية  الشؤون اإلجتماع

  

................................................................ 3 صم1500سعة إسطوانتها  ال تتجاوز *  75   

..............................................3 صم1700 وال تتجــاوز 3 صم1500سعة إسطوانتها تتعدى *  80   

..............................................3صم 1900 وال تتجـاوز 3 صم1700سعة إسطوانتها تتعدى *  125   

..............................................3 صم2100 وال تتجـاوز 3 صم1900سعة إسطوانتها تتعدى * 190   

............................................ 3 صم 2300 وال تتجـاوز 3 صم2100سعة إسطوانتها تتعدى *  210   

..............................................3 صم2500 وال تتجاوز 3 صم2300سعة إسطوانتها تتعدى *  240   

......................................................................3 صم2500سعة إسطوانتها تتعدى *  267   

  

  

60  

  

40  

 

                                                                                                  عربات متعد دة األغراض، يمكن استعمالها لنقل األشخاص ولنقل البضائع، يفوق عدد مقاعدها ثالثة باعتبار مقعد 
  :  كغ3500وزنها الجملي                  السائق و ال يتعد ى 

 إلى                                                                        87042131     مجهزة بمحركات يتم  اإلشتعال فيها بالضغط والمدرجة بأعداد التعريفة الد يواني ة من  -
87042199  

 إلى                                                                        87043131     مجهزة بمحركات يتم  اإلشتعال فيها بالش رر والمدرجة بأعداد التعريفة الد يواني ة من  -
87043199   

  87.04م 

  

  

80 

 : ودراجات بمحركات إضافية بإستثناء المجهزة بثالث عجالت دراجات نارية

....................................................................... 3 صم 50سعة إسطوانتها تفوق * 

  87-11م 

...............................................................يخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة 30   89.03م 

........................................                          ّ                                        ورق اللعب بإستثناء ورق الل عب المعد  لتنمية القدرات الذهنية لألطفال- 60  95.04م 
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  ـ 45الفصل 

 المتعلق 1988 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 62تان الفرعيتان الثالثة والرابعة من الفصل األول من القانون عدد تلغى الفقر) 1
  .بمراجعة نظام المعلوم على اإلستهالك

ستوجب في صورة دفع تاجر الجملة في المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار لمعلوم على االستهالك يفوق المعلوم الم) 2
بعنوان بيوعاته لهذه المنتوجات تبعا لتغيير تعريفة المعلوم المذكور أو لحذفه بمقتضى أحكام هذا القانون، يمكنه تقديم مطلب استرجاع في 

يكون مرفوقا بجرد لمخزون المنتجات التي  2016 يوما ابتداء من غرة جانفي 30الغرض إلى مصالح المراقبة الجبائية المختصة في أجل 
  .حوزته في نفس التاريخب

 سحب ترخيص فتح مكاتب الصرف على األشخاص المعنويين

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون ( - 46الفصل 
 22تاريخ قرارها في لتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى  وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب ل2016المالية لسنة 

  ).04/2015  حول القضية عدد2015ديسمبر 

  إرساء نظام جبائي تفاضلي
  للمؤسسات النموذجية في الجباية

م اإلرجاع بصرف النظر عن األحكام المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يمكن للمؤسسات االقتصادية اختيار نظا -  47الفصل 
 .اآللي والحيني لفائض األداء على القيمة المضافة وللمعاليم األخرى المستوجبة على رقم المعامالت الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة

 الموظفة على  ويؤدي االنخراط بهذا النظام بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بنظام توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة والمعاليم
  .رقم المعامالت التخلي عن نظام توقيف العمل المذكور

  : تنتفع بهذا النظام المؤسسات التي تكون

 وضعيتها الجبائية والديوانية مسواة،ـ 

خراط خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وتكون حساباتها قد تم التصديق عليها بالنسبة للثالث سنوات المالية السابقة لسنة االنـ 
 دون أن يتضمن التصديق احترازات من قبل مراقب الحسابات،

  منخرطة بمنظومة التصريح ودفع األداء عن بعد،ـ 

 لدى المصلحة الجبائية 2016 جانفي 31ولالنتفاع بهذا النظام، يتعين على المؤسسة المعنية تقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 
  .المختصة حسب نموذج تعده اإلدارة

بق نظام اإلرجاع اآللي والحيني لمدة سنة ويمكن التخلي عن هذا النظام خالل نفس السنة والرجوع إلى النظام المطبق قبل تاريخ ويط
  . االنخراط عن طريق مطلب يودع في الغرض لدى المصلحة الجبائية المختصة قبل نهاية السنة حسب نموذج تعده اإلدارة

  متعلقة بخدمات اعتماد جهاز تسجيل العمليات ال
   االستهالك على عين المكان

  ـ 48الفصل 

  : ثالثا فيما يلي نصه 59يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل  )1

وذلك " تجهاز تسجيل العمليا"االستهالك على عين المكان اعتماد  يستوجب على المؤسسات التي تسدي خدمات - ثالثا 59الفصل 
  .بالنسبة إلى كل معامالته مع الحرفاء

  . بمقتضى أمر حكومي الطرق العملية العتماد الجهاز المذكور وتضبط

  .2016تطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جوان 

  : من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية مطة فيما يلي نصها 94تضاف إلى الفصل ) 2

 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو تولى إدخال 59ل  كل شخص لم يحترم أحكام الفص-
  .المعطيات المضمنة به أو تزويرها إتالف تعديالت على جهاز تسجيل العمليات أو
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  إجراءات لدعم الشفافية في مجال

  تبادل المعلومات مع مراجعة العقوبة المطبقة

  حافظة على السر المهنيعلى اإلخالل بواجب الم

   -  49الفصل  

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ) جديد (17الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل " تكوين األموال"تضاف بعد عبارة ) 1
  ."وعقود التأمين على الحياة"عبارة 

  :يليما  من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية) جديد (17يضاف إلى الفصل ) 2

ويطبق حق االطالع المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل دون مراعاة الشروط المستوجبة لذلك والواردة بهذا الفصل على كل 
  .طلب معلومات صادر عن بلدان أجنبية في إطار تطبيق اتفاقيات دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة اإلدارية في المادة الجبائية

  : من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة ثانية هذا نصها102إلى الفصل تضاف ) 3

  . جديد من هذه المجلة17وتضاعف العقوبة خمس مرات في صورة إفشاء معلومات تم الحصول عليها في إطار الفصل 

  إضفاء مزيد من المرونة في ممارسة مصالح الجباية حقها في اإلطالع
   - 50الفصل 

 : من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية العبارة التالية16الواردة بالفقرة األولى من الفصل " بمقتضى التشريع الجبائي" بارة تضاف بعد ع) 1
  ويجوز ألعوان مصالح الجباية أخذ نسخ من الوثائق التي تسنى لهم اإلطالع عليها

  : الجبائية ما يلي من مجلة الحقوق واإلجراءات16يضاف قبل الفقرة األخيرة من الفصل ) 2
  .يمكن اعتماد التراسل اإللكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها

 :من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية) جديد (17يضاف إلى أحكام الفصل ) 3
  .يمكن اعتماد التراسل اإللكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها

  : مكرر هذا نصه18لحقوق واإلجراءات الجبائية الفصل يضاف إلى مجلة ا )4

  : مكرر 18الفصل 

  :يمكن لمصالح الجباية إبرام اتفاقيات مع غيرها من المصالح اإلدارية والهياكل المكلفة بالمراقبة تتعلق خاصة بـ

 الحصول الدوري على المعلومات؛  

 إجراء عمليات مراقبة وبحث وتفتيش مشتركة؛  

 رف والخبرات المكتسبةالحصول على المعا.  

  تطبيق عقوبة على عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات اإلعالمية 
  أثناء عمليات المراقبة الجبائية

    -51الفصل 

 من مجلة 97الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل " وتطبق الخطية المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل"تضاف بعد عبارة ) 1
 :  واإلجراءات الجبائية العبارة التاليةالحقوق

 من هذه المجلة، 9في صورة عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات اإلعالمية المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل 
ى حوامل ممغنطة أو عدم والمعطيات والبيانات الالزمة الستغاللها والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها ألعوان مصالح الجباية مسجلة عل

 تمكينهم من النفاذ إليها أو

  :  من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة رابعة هذا نصها97تضاف إلى الفصل ) 2

 . من هذه المجلة9د على كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة األخيرة من الفصل 1.000وتطبق خطية تساوي 
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  مقاومة تعاطي األنشطة بصفة خفية

 اعد المنافسة النزيهة بين الفاعلين االقتصاديينلدعم قو

 :  من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها89تضاف قبل الفقرة األخيرة من الفصل  - 52الفصل 

 مجلة  من56 دينار كل شخص لم يودع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 50.000 دينار و1.000ويعاقب بخطية تتراوح بين 
 .الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

  مزيد إحكام مراقبة واجب الفوترة وسحب العقوبة الجبائية الجزائية
  المطبقة على أعمال التحيل الجبائي 

  على مخالفة التحيل في الفواتير

  ـ 53الفصل 

" شاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو لدفاتر ووثائق المحاسبةوإجراء معاينات مادية لعناصر ممارسة الن"تضاف بعد عبارة ) 1
  :  من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية العبارة التالية8الواردة بالفقرة األولى من الفصل 

  أو الفواتير أو مذكرات األتعاب أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها

  :  من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية عبارة101بالمطة األولى من الفصل الواردة " أو تقديم وثائق"تضاف بعد عبارة ) 2

  .أو فواتير أو مذكرات أتعاب

  سحب العقوبة البدنية المطبقة على ممثلي الذوات المعنوية
  على مسيريها الفعليين

 من مجلة الحقوق 107ل الواردة بالفص" أو على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية"تضاف بعد عبارة  -  54الفصل 
 : واإلجراءات الجبائية العبارة التالية
  .أو تولى تسييرها بصفة فعلية

  عدم المطالبة بالمعاليم المستوجبة على العربات السيارة في صورة
   إثبات عدم جوالنها

  : من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية العبارة التالية23تضاف إلى أحكام الفصل  - 55 الفصل

   وثيقة إلثبات عدم جوالنها مسلمة من قبل المصالح المختصةأو
  تحسين استخالص معاليم الجوالن

  ـ  56الفصل 
  : مكرر من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ما يلي 109يضاف إلى أحكام الفصل  )1

خالص معاليم الجوالن بعنوان يستوجب تسليم شهادات تأمين العربات من قبل مؤسسات أو وسطاء التأمين تقديم نسخة من وصل 
  .الفترة التي حل أجل استخالص المعلوم بشأنها في تاريخ تسليم شهادات التأمين

  : سابعا هذا نصه84يضاف إلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل ) 2
اعاة أحكام الفقرة الثانية من توظف على مؤسسات التأمين ووسطاء التأمين الذين يسلمون شهادات التأمين دون مر - سابعا 84الفصل 

  . مرات مبلغ معاليم الجوالن المستوجبة وغير المدفوعة5 مكرر من هذه المجلة خطية جبائية إدارية تساوي 109الفصل 
 مزيد إحكام قاعدة المعلوم على االستهالك

كما تم تنقيحه وإتمامه  ى اإلستهالك المتعلق بمراجعة المعلوم عل1988 لسنة 62عدد   من القانون4يضاف إلى الفصل  -  57الفصل 
  : بالنصوص الالحقة ما يلي 

ويحتسب المعلوم على بيوعات صانعي المنتجات الخاضعة للمعلوم على االستهالك، في الحاالت التي يحدد فيها المعلوم حسب نسبة على 
في صورة وجود عالقة تبعية بين الطرفين على معنى القيمة، على أساس ثمن البيع المتداول من قبل التجار المروجين لهذه المواد وذلك 

  . من مجلة األداء على القيمة المضافة2 من الفصل IIالفقرة 
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  تحيين المعلوم مقابل إسداء خدمة 
  تسجيل العقود وسحبه على التصاريح بالتركات

   ـ 58 الفصل

 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 ماي 16 المؤرخ في 2012 لسنة 1 من القانون عدد 46تضاف إلى الفصل ـ ) 1
  : العبارة التالية 

  .وتطبق أحكام هذا الفصل على التصاريح بالتركات
 المتعلق بقانون المالية 2012 ماي 16 المؤرخ في 2012 لسنة 1 من القانون عدد 46 المنصوص عليها بالفصل %1ترفع نسبة ) 2

  .%3 إلى 2012التكميلي لسنة 
  استبعاد المحاسبة في إطار عمليات تأطير 

   المراجعة الجبائية المعمقة

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون ( - 59 الفصل
 22تاريخ في  ثانية وذلك بمقتضى قرارها  وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها2016المالية لسنة 

  ).04/2015  حول القضية عدد2015ديسمبر 
  دعم المصالحة بين المطالب باألداء والجباية

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون ( - 60الفصل 
 22تاريخ في لتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها  وإحا2016المالية لسنة 

 ).04/2015  حول القضية عدد2015ديسمبر 
  مزيد تيسير توقيف تنفيذ قرارات التوظيف اإلجباري

   - 61الفصل 
  :إلجراءات الجبائية وتعوضان بما يلي من مجلة الحقوق وا52تلغى الفقرتان األولى والثانية من الفصل ) 1

 من أصل األداء %10ويتوقف تنفيذ القرار بدفع . ينفذ قرار التوظيف اإلجباري بصرف النظر عن إجراءات اإلعتراض المتبعة بشأنه
نفيذ إلى تاريخ ويسري توقيف الت. التبليغ  من نفس المبلغ وذلك في أجل ستين يوما من تاريخ% 15المستوجب أو تقديم ضمان بنكي بـ 

  .تبليغ الحكم اإلبتدائي
يكون مبلغ األداء موضوع الضمان البنكي قابال لالستخالص لدى مؤسسة القرض التي لها صفة بنك بمضي سنة من تاريخ تبليغ قرار 

بلغ المحكوم به غير أنه في صورة صدور الحكم االبتدائي وتبليغه قبل انقضاء المدة المذكورة يقتصر االستخالص على الم .التوظيف
  .ابتدائيا

 وبانقضاء األجل المشار إليه بالفقرة السابقة ال يمكن لمؤسسة القرض االعتراض على الخالص أو أن تحيل مصالح اإلستخالص على 
  .تتبع مكاسب المطالب باألداء

  ". و83"ءات الجبائية عبارة  من مجلة الحقوق واإلجرا52الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل " بالفصول" تضاف بعد عبارة ) 2
 مالءمة أحكام مجلة المحاسبة العمومية مع مجلة الحقوق

   واإلجراءات الجبائية المتعلقة بتبليغ قرارات التوظيف اإلجباري
  : خامسا من مجّلة المحاسبة العمومية ما يلي 28يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل  -  62الفصل  

د التنفيذي تعّلق بالنسبة للديون موضوع قرارات التوظيف إلى انتهاء أجل الستين يوما من تاريخ تبليغ  قرار غير أن إجراءات تبليغ السن
  . التوظيف اإلجباري 

  حماية حقوق المطالبين باألداء    
  ودفع المتعاملين معهم على احترام الواجبات المتعلقة بالخصم من المورد

 : من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض بما يلي105من الفصل تلغى أحكام الفقرة األولى  - 63الفصل 
من تلك المبالغ دون أن يقل مبلغ الخطية عن % 200يعاقب كل شخص امتنع عن تسليم شهادة في المبالغ التي خصمها بخطية تساوي 

  . دينار5.000 دينار أو يفوق 100
  العفو عن مخالفات الصرف والجباية

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون قضت ( - 64الفصل 
 22تاريخ في  وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها 2016المالية لسنة 

 ).04/2015  حول القضية عدد2015ديسمبر 
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 منح التخفيض للديون الجبائية والديوانية المثّقلة
  : من مجلة المحاسبة العمومية وتعوض بما يلي25تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل  - 65الفصل 

لمتخلدة بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك أن يمنح بناء على طلب كتابي من المدين ا غير أنه يمكن للوزير المكلف
 من 88بذمته ديون عمومية، تخفيضا كليا أو جزئيا من مبلغ خطايا التأخير في اإلستخالص ومصاريف التتبع المنصوص عليها بالفصول 

 من مجلة الجباية 19 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية وبالفقرة األولى من الفصل 72 مكرر و26مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية و 
 .شريطة قيام المدين بإيداع التصاريح الجبائية التي حّل أجلها في تاريخ تقديم مطلب التخفيضالمحلية، 

  :ويمنح التخفيض من مبلغ خطايا التأخير في اإلستخالص ومصاريف التتبع طبقا للمقاييس التالية
 ل عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي، أشهر من تاريخ أو3إعفاء كّلي في صورة دفع أصل الدين وخطايا المراقبة في أجل أقصاه ـ 
 أشهر من تاريخ أول عمل 6 في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل ال يتجاوز %80اإلعفاء في حدود ـ 

 تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،
 أشهر من تاريخ أول عمل 9أجل ال يتجاوز  في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في %60اإلعفاء في حدود ـ 

 تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،
 في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل ال يتجاوز السنة من تاريخ أول عمل تتبع %50اإلعفاء في حدود ـ 

 .يلي تبليغ السند التنفيذي
 المثّقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة -  66الفصل 

 من هذا القانون شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل 65 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 2016
  .القانون يتم اعتماد تاريخ إيداع المطلب من هذا 65والحتساب نسب التخفيض المنصوص عليها بالفصل . 2016موفى سنة 

  .2016تطبق أحكام هذا الفصل على مبلغ خطايا المراقبة موضوع إعالم بنتائج مراجعة جبائية صدر قبل غرة جانفي 
  .2016انفي ضايا ديوانية قبل غرة جيمنح التخفيض من مبلغ الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في ق -  67الفصل 

   :على النحو التاليويتم التخفيض 
  مليون دينار1من مبلغ الخطايا الذي ال يفوق  90% -
 . دينارمليون1من مبلغ الخطايا الذي يفوق  95% -

ويمكن خالص المبلغ المستوجب بواسطة ضمان بنكي يتم  2016 ديسمبر 31ويتعين خالص ما تبّقى من الخطايا في أجل أقصاه 
  .لخالص بمضي تسعة أشهر من تاريخهتقديمه ل

 من هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة 67 إلى 65يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصول من  ال - 68 الفصل
  .اإلدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحاالت التي صدر في شأنها حكم بات

  عة باإلمتيازات الجبائية الممنوحةتحديد عمر المعدات الدارجة المنتف
   للتونسيين بالخارج بمناسبة إنجاز مشاريع

   - 69 الفصل
 المتعلق بقانون المالية لسنة 1974 ديسمبر 25  في المؤرخ 1974 لسنة 101 من القانون عدد 33 من الفصل 3تلغى الفقرة  )1

 2014 ديسمبر 26 المؤرخ في 2014 لسنة 59من القانون عدد  40 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة الفصل 1975
 : جديدة كما يلي3، وتعوض بالفقرة 2015المتعلق بقانون المالية لسنة 

  : )جديدة (3الفقرة 
مرها  والتي يتجاوز ع87.05 إلى 87.01ال تقبل في نظام اإلمتياز الشاحنة والمعدات السيارة التي تندرج تحت البنود التعريفية من . 3

  .في تاريخ التوريد خمس سنوات إبتداء من تاريخ أول إذن بالجوالن

 .2016تطبق أحكام هذا الفصل على المعدات الدارجة التي يتم شحنها في بلد التصدير أو توريدها بداية من غرة جانفي ) 2 
 إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع

  الموضوعة قيد اإليداع الديواني
  ـ 70 الفصل

 لسنة 34 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 269من الفصل ) 1(الواردة بالفقرة " أربعة أشهر" تعوض عبارة ) 1
  ".ستين يوما" بعبارة 2008 جوان 2 المؤرخ في 2008
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 جوان 2 المؤرخ في 2008  لسنة34 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد  269من الفصل ) 2(تلغى أحكام الفقرة ) 2
  : وتعوض بما يلي2008

يمكن في اإلبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة  أو المزحمة أو التي يخشى تدني :  جديدة) 2(الفقرة 
  . المعني وذلك بطلب من قابض الديوانةقيمتها بعامل الزمن، بترخيص من رئيس المحكمة االبتدائية الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة

) 2( فقرة 2008 جوان 02 المؤرخ في 2008 لسنة 34 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد  269تضاف إلى الفصل ) 3
  :مكرر في ما يلي نصها

ة المعني اإلذن بإتالف البضائع المشار إليها يمكن لرئيس المحكمة االبتدائية الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوان: مكرر) 2(الفقرة 
  .  من هذا الفصل والتي تطرق إليها الفساد وال يمكن بيعها) 2(بالفقرة 

 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون 269من الفصل ) 3(الواردتان بالفقرة " األربعة أشهر"و" ألف دينار" تعوض عبارتا ) 4
  ". يوما الستون"و" خمسة آالف دينار"، على التوالي بعبارتي 2008 جوان 2في  المؤرخ 2008 لسنة 34عدد  

  جراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانةإتبسيط 
  لسنة 34 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 102من الفصل ) 2(من الفقرة " ج"تلغى أحكام النقطة  -  71 الفصل

  :كالتالي) جديدة(وتعوض بالنقطة ج  2008 جوان 2 المؤرخ في 2008

أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتم تنظيمه من قبل اإلدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين ال : جديدة" ج"النقطة 
ادق عليها بقرار من الوزير تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية دولية أو تلك المص

وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية وشروط القبول والنجاح بمراحل التكوين بالمدارس في المجال . المكّلف بالمالية
  .الديواني بقرار من الوزير المكلف بالمالية

 منح رؤساء اإلدارات المركزية والجهوية
  رة الدعوى العموميةللديوانة حق مباشرة إجراءات إثا

 2008 جوان 2 المؤرخ في 2008 لسنة 34 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 318تلغى أحكام الفصل  -  72 الفصل
  :كالتالي) جديد (318كما تم تنقيحها وإتمامها بمقتضى النصوص الالحقة وتعوض بالفصل 

  : )جديد (318الفصل 
 اإلدارات المركزية والجهوية للديوانة إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر المستوفاة والمالية أو مدير يتوّلى الوزير المكلف ب-1

  .الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة
كزية والجهوية للديوانة الّطعن باإلستئناف والتعقيب في  اإلدارات المرو يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مدير-2

  . األحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة
  تبسيط إجراءات عقد الصفقات القتناء حاجيات 

  الديوانة ذات الصبغة السرية
 المؤرخ 1973 لسنة 81 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 88 من الفصل 2تلغى أحكام الفقرة  - 73 الفصل

 29 المؤرخ في 1997 لسنة 88، كما تم تنقيحها و إتمامها بمقتضى النصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 1973 ديسمبر 31في 
  :، وتعوض بما يلي 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997ديسمبر 

ي ووزارة الداخلية ووزارة العدل واإلدارة العامة للديوانة  المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطن-
  . والوكالة الفنية لإلتصاالتوالمركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد

  . وتضبط بأمر حكومي طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها
  تصادييندعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين اإلق

 المؤرخ في 2008  لسنة 34يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الخامس لمجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد  - 74 الفصل
  : قسم أول مكرر كالتالي2008 جوان 2

  القسم األول مكرر
   -  مكرر121الفصل 

من هذا ) 2(ة الديوانة، وبعد توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة بصرف النظر عن أحكام القسم األول من هذا الباب، يمكن إلدار .1
 .الفصل، منح صفة المتعامل االقتصادي المعتمد لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا يرتبط بالتجارة الخارجية
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ل المعني الذي يتعين عليه أن يستوفي خاصة تمنح صفة المتعامل اإلقتصادي المعتمد بناء على اتفاقية بين مصالح الديوانة والمتعام. 2
 :الشروط التالية

  أن تكون وضعيته الجبائية مسواة،-
  . باعتماد نظم معلوماتية تسمح بإجراء المراقبات الديوانية  أن يمسك محاسبة بالمواد-
 بالتبسيطات المنصوص عليها بالتراتيب أو/ينتفع المتعامل االقتصادي المعتمد بالتسهيالت المتعلقة خاصة بالمراقبة الديوانية و. 3

 .الجاري بها العمل
  .تضبط بأمر حكومي شروط وإجراءات وطرق منح وتعليق وسحب صفة المتعامل االقتصادي المعتمد

  مالءمة التشريع الجاري به العمل مع أحكام الدستور 
   - 75 الفصل

  . لهذا القانون4عدد  لمنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحـقيوقـف العـمـل باألداء على القيمة المضافة المستوجب على ا) 1
إلى النسب   لهذا القانون6تخفض المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحـق عدد ) 2

 .المحددة بنفس هذا الملحق
 . لهذا القانون7الجدول الوارد بالملحـق عدد يوقف العمل بالمعلوم المستوجب على المنتجات المدرجة ب) 3

  . من هذا الفصل3 و2 و1تضبط بأمر حكومي طرق وإجراءات منح االمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفقرات 
  : رابعا هذا نصه 13يضاف إلى مجلة األداء على القيمة المضافة فصل ) 4

لقيمة المضافة عمليات التسليم للنفس التي تنجزها مركزيات الحليب والمتعلقة تنتفع بتوقيف العمل باألداء على ا - رابعا 13الفصل 
  .بالقوارير من البالستيك المستعملة لتعليب الحليب

 : فيما يلي نصها8ت نقطة من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركا 12تضاف إلى الفصل ) 5
بإستثناء األداء  ذي تمت المطالبة به من قبل مصالح المراقبة الجبائية في إطار عملية مراجعة جبائيةاألداء على القيمة المضافة ال-8

  .غير القابلة للطرح الذي تمت فوترته إلى الحرفاء واألداء على القيمة المضافة المتعلق باألعباء واإلستهالكات
 إجراءات لدعم جمعيات مساعدة األطفال المصابين بمرض

 لـدعـم ومـسـاعــدة المعـوقـيـن جـسـديـا و بقـمنتـوزم مكـزرودر
  ومـرضى القـصور الـحـركي الـدمـاغـي والقصور الكلوي

   - 76الفصل 
يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وباألداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات الموردة من قبل جمعيات مساعدة األطفال ) 1

  : بقـمنتـوزم والمدرجة بالجدول التالي كـزرودرمالمصابين بمرض 

  
 بيان المنتوجات رقم البند

                                                             محضرات العناية بالبشرة والوقاية من األشعة ما فوق البنفسجي ة-  33.04م 
   ألواح وصفائح وأوراق مسطحة من لدائن عازلة لألشعة ما فوق البنفسجية-  39.19م 
                      شعة ما فوق البنفسجي ة أقمشة من الصوف واقية من األ-  51.11م 
                                                  أقمشة من القطن واقية من األشعة ما فوق البنفسجي ة-  52.08م 
                                                            أقمشة من شعيرات اصطناعية واقية من األشعة ما فوق البنفسجي ة-  54.07م 
 85.25م 
  )مجاهـر جلـد(                 ّ                 أجهزة للكشف المبك ر لسرطان الجلد -  90.13م 

  فوق البنفسجية مصابيح واقية من األشعة ما -  85.43م 
   نظارات واقية من األشعة ما فوق البنفسجية-  90.04م 
   آالت قيس األشعة ما فوق البنفسجية-  90.30م 

 
ويوقـف العمل باألداء على القيمة المضافـة المستوجب عند االقتناء بالسوق المحلية للمنتـجات المشار إليها أعاله من قبل الجمعيات 

  .المذكورة بهذه الفقرة
ويستوجب االنتفاع باالمتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل اإلدالء بفاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية بالوزارة 

كما يستوجب توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة اإلدالء بشهادة في توقيف العمل باألداء على القيمة . المكلفة بالصحـة العمومية
  .ة مسّلمة من قبل مصالح الجباية المختصةالمضاف
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يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وباألداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الكراسي المتحركـة المهـيأة خـصـيصا ) 2
 87.03 والمدرجة بالرقم 3 صم50 لالستـعــمال مـن قــبـل المعـوقيــن جـسديـا والمجهزة بمحرك كهربائي أو بمحرك ال تفوق سعة اسطوانتـه

  .من تعريفة المعاليم الديوانيـة
يمنـح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بهذه الفقرة على أساس اإلدالء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح 

  :المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون اإلجتماعية 
 الحاملين لبطاقة معوق؛ لألشخاص المعوقين جسديا -
  للمنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية؛-
الهياكل  للتجار شريطة اكتتاب التزام بالتفويت في هذه العربات لألشخاص المعوقين الحاملين لبطاقة معوق أو المنظمات والجمعيات و-

 .المنصوص عليها بهذا الفصل ويرفق هذا االلتزام بالتصريح الديواني للوضع لالستهالك
يوقـف العمل باألداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسي المتحركة المشار إليها أعاله عند اقتنـائها محليا من قبل األشخاص 

والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكّلفـة المعوقين جسديا أو من قبل المنظمات والجمعيات 
 .بالشؤون االجتماعية

ويمنح توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة على أساس شهادة في توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة مسّلمة من قبل 
  .ّلمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون اإلجتماعيـةمصالح الجباية المختصة على أساس شهادة مس

بالمعاليم الديوانية وباألداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعـدة لنقـل األطفال الذين يشكـون  العمل يوقـف) 3
  . الديوانيـة من تعريفة المعاليم871500100من قصور حركي دماغي أو حركي آخر المدرجة بالرقم 

على أساس شهادة في توقيف  االقتناء بالسوق المحلية للعربات المذكورة ويوقف العمل باألداء على القيمة المضافة المستوجب عند
العمل باألداء على القيمة المضافة مسّلمة من قبل مصالح الجباية المختصة وذلك على أساس شهادة طبية مسلمة من طرف األطباء 

  . المختصيـن
 مقعـدا باعتبار مقعد 30يوقـف العمل بالمعاليـم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافالت صغيرة الحجم التي ال تتجاوز طاقتها ) 4

  .  من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلـوي87.02السائق المدرجة برقم البنـد 

 مقـاعد باعتبار مقعـد السائق المدرجة برقم 9ك المستوجـب عند توريد العربات السيـارة ذات يوقـف العمل بالمعلوم على االستهال )5
  . من تعريفة المعاليم الديوانيـة والموجهة لنقـل مرضى القصور الكلـوي87.03البنـد 

 لسنة 63تم تعريفها بالقانون عـدد الفصل لمراكز تصفية الدم كما   من هذا5 و4وتمنـح االمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالعددين 
 المتعلق بالتنظيم الصحي وللمصحات متعددة االختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم 1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991

  .وللصندوق الوطني للضمان االجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الـدم
بعنوان  وتتم مراعاة هـذه المدة. المتيازات الجبائيـة في حدود عربتين لكل مركز أو مصحة خالل كل فترة بخمس سنواتوتسنـد هذه ا

  . من هذا الفصل5 و4كل عربة موردة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالعددين 

االمتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات في حالة ثبوت بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا العدد، يمكن تجديد منح 
 من هذا الفصل بناءا على محضر في سحب 5 و4إتالف العربة السيارة الموردة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالعددين 

  .العربـة من الجوالن مسّلمة من قبـل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البـري

 من هذا الفصل بمقتضى قـرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية بناءا على 5 و4وتمنـح االمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالعددين 
  .وتضبط مدة صالحية هذا القرار بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة. الوزير المكلف بالصحـة العمومية اقتراح من

 من هذا الفصل عبارة 5 و4ربات السيارة المنتفعة باالمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالعددين ويجـب أن تتضمـن شهـادات تسجيل الع
ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل " عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفـويت مدة خمس سنوات"

  . العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسيـة
ــبل انقـضاء مــدة الخـمس 5 و4بالعددين  تفويت في العربات السيارة المنتفعة باالمتيازات الجبائية المنصوص عليهاويخضع ال  من هذا الفصل ق

ــدد  ــون عــ ــم تعريفــها بالــقان ــدم كـمـا تـ ــي 1991 لســنة 63سنوات المشار إليها أعاله لفـائــدة مراكــز تصـفـية الـ  1991 جويلية 29 المــؤرخ فـ
المتعلق بالتنظيم الصحي والمصحات متعددة االختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم و الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بعنوان 

رار صادر عن المصحات التابعة له والتي تحتـوي على وحدات لتصفية الدم قـصد إعـادة تخصيصها إلى نفـس االستعمال إلى اإلدالء المسبق بقـ
ويجب أن تتضمن في هذه الحالة شهادات التسجيل الجديدة عبارة   .الوزير المكلف بالصحـة العمومية الوزير المكلف بالمالية بناءا على اقتراح من

  .مع بيان المدة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها أعاله" عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت"
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 من هذا الفصل 5 و4تخضع عمليات التفـويت األخرى في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرتين و
واألداءات على أساس  وفي هـذه الحالة تحتسب المعاليم. واألداءات المستوجبة قبل انقضاء أجل الخمس سنوات للدفع المسبق للمعاليم

  .لنسب المعمول بها في تاريخ التفـويتقيمة العربة وا

  ي للتضامنإعفاء الكتابات المتعّلقة بالقروض التي يمنحها البنك التونس
  من معاليم التسجيل ومعلوم الطابع الجبائي

   - 77الفصل 

ة معاليم التسجيل  من مجل25 من الفصل 4الواردة بالعدد " عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن"تضاف بعد عبارة ) 1
  "وكتابات الضمان برهن المتعّلقة بها " والطابع الجبائي عبارة

  : من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي 118 من الفصل 12يضاف إلى أحكام العدد ) 2
  .والسندات التجارية المسحوبة لتوثقة القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن

 :  مكرر فيما يلي نصه12 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 118م الفصل يضاف إلى أحكا) 3
 2011لسنة  117 سندات القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد - مكرر 12

  .صغير وسندات القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن والمتعّلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل ال2011 نوفمبر 5المؤرخ في 
 المتعلق بقانون المالية التكميلي 2015 أوت 18 المؤرخ في 2015 لسنة 30 من القانون عدد 27تطبق أحكام الفصل  -  78الفصل 

ع تحت تصرف البنك التونسي  على القروض الفالحية التي منحتها جمعيات القروض الصغرى في إطار خط التمويل الموضو2015لسنة 
  .للتضامن حسب نفس الحدود والشروط

يتم إعفاء الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفالحي والفالحين الشبان والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فالحية  -  79الفصل 
المنتفعين بمقاسم فالحية دولية الذين تعرضت مقاسمهم منحّلة والعملة القارين بها أو بالضيعات الفالحية الدولية التي تمت إعادة هيكلتها و

  . 2013 و 2012إلى االعتداء أو النهب أو الحرق من دفع معاليم الكراء بعنوان سنتي 

  .2016 ديسمبر 31يجري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 
  . حكوميتضبط طرق وإجراءات االنتفاع باإلعفاء بمقتضى أمر

 القار لهبات المساكن المسندة منح التسجيل بالمعلوم 
  لفائدة أزواج وأسالف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات

  األمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة
   - 80الفصل 

 رابعا فيما يلي 18 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 23يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل ) 1
  :صه ن

  
  مبلغ المعلوم بالدينار  نوع العقود والنقل

 هبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسالف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات األمن الداخلي -  رابعا18
  .والحرس الوطني والديوانة

   عن كل عقد20

  

 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980سمبر  دي31 المؤرخ في 1980 لسنة 88 من القانون عدد 26يضاف إلى أحكام الفصل ) 2
  :كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة ما يلي 

 . من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بمعلوم قار محدد بمائة دينار23 رابعا الوارد بالفصل 18وترسم الهبات المنصوص عليها بالعدد 
 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 ديسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 101عدد  من القانون 61يضاف إلى أحكام الفصل ) 3

  : كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة ما يلي المرسمة المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير 2003

 التسجيل والطابع الجبائي لمعلوم قار محدد بمائة  من مجلة معاليم23 رابعا الوارد بالفصل 18وتخضع الهبات المنصوص عليها بالعدد 
  .دينار
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  إلغاء معلوم المغادرة وتعويضه بمعلوم 
  على الرحالت الجوية الدولية

   -  81الفصل  
 2015 لسنة 4 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 2014 أوت 19 المؤرخ في 2014 لسنة 54 من القانون عدد 36تلغى أحكام الفصل ) 1

  :  والمتعلق بإحداث معلوم المغادرة وتعوض بما يلي2015مارس  16المؤرخ في 
يحدث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البالد التونسية عبر الرحالت الجوية الدولية بمبلغ يساوي 

طرق تطبيق وإستخالص المعلوم بأمر وتضبط .  د أو ما يعادلها من العملة األجنبية يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات20
  .  حكومي
 والمتعّلق 1995 ديسمبر 25 المؤرخ في 1995 لسنة 109 من القانون عدد 59تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل  )2  

 المتعّلق 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 64 كما تمت إضافتها بالفصل 1996بقانون المالية لسنة 
  : وتعوض بما يلي2013بقانون المالية لسنة 

 من المردود الجملي %12,5كما يمول الصندوق بنسبة من مردود المعلوم الموّظف على شركات الطيران المدني تضبط في حدود 
  .للمعلوم

  سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار 
  ين غير المقيمينإلقتناءات المساكن بالعملة األجنبية على التونسي

  ـ  82الفصل 
  : سابعا هذا نصه 12 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 23يضاف إلى الفصل  )1

  
  بالدينار المعلوممبلغ نوع العقود والنقل

...............  
ن قبل األشخاص غير  عمليات النقل بمقابل للمساكن التي يتم اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل م- سابعا 12

 المقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف
  عن كل صفحة20

  
  . من مجلة تشجيع االستثمارات59تلغى أحكام الفصل  )2

  توسيع مجال تطبيق االمتياز اإلستثنائي
  ت سياحية أخرى والمؤسسات الناشطة الممنوح للنزل السياحية ليشمل مؤسسا

  وشركات التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور في قطاع الصناعات التقليدية

 المتعلق بقانون المالية التكميلي 2015 أوت 18 المؤرخ في 2015 لسنة 30 من القانون عدد 19يضاف إلى الفصل  - 83الفصل 
  :  ما يلي2015لسنة 

وعلى مراكز العالج بمياه البحر وبالمياه " أ"تطبق أحكام هذا الفصل على المطاعم السياحية المصنفة وعلى وكاالت األسفار صنف 
وذلك في  وشركات التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور المعدنية وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية

  . لفقرة األولى من هذا الفصلالفترة المنصوص عليها با  على األقل خالل%50المؤسسات المذكورة بهذه الفقرة بـ صورة تراجع رقم معامالت
  إعفاء الوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية السياحية

  من اإلدالء بقرار المصادقة على التقسيم
  : من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية 23 من الفصل IVتضاف إلى أحكام المطة األولى من الفقرة  - 84الفصل 

  .المنجزة لدى الوكالة العقارية الصناعية ولدى الوكالة العقارية السياحية  لعقود المتعلقة باالقتناءاتباستثناء ا
  سحب إعفاء توظيف الرهون العقارية من الترخيص

  المسبق على مؤسسات التمويل الصغير 
  

م هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكا( - 85الفصل 
 22تاريخ في  وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها 2016المالية لسنة 

  ).04/2015  حول القضية عدد2015ديسمبر 
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" عمليات التفريع"جيل والطابع الجبائي وذلك بإضافة عبارة  مكرر من مجلة معاليم التس4 الفقرة 25تنقح أحكام الفصل  -  86الفصل 
  :لكي تصبح الفقرة كالتالي

عقود المعاينة لعمليات تكوين االتحادات في شكل تجمع مصالح اقتصادية او االنخراط فيها وكذلك عمليات التفريع :   مكرر4الفقرة 
  ).الباقي دون تغيير(

  تبسيط إجراءات القيام بإجراء التسجيل 
  : من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  كما يلي 93تنّقح أحكام الفقرة األولى  من الفصل  - 87الفصل 

يتعين على كل طرف في عقد أو تصريح خاضع وجوبا إلجراء التسجيل أن يذكر ضمن العقد أو التصريح المقدم للتسجيل معرفه الجبائي أو رقم 
  .از سفره وذلك بالنسبة إلى األطراف المتعاقدة غير المؤهلين للحصول على بطاقة تعريف وطنيةورقم جوأبطاقة تعريفه الوطنية 

ويتعين على قابض المالية إن أهمل األطراف ذلك أن يدعوهم للتنصيص على هذه المعلومات بأسفل العقد أو التصريح أو الحكم أو القرار 
  .ممضاة ومشهود بصحتها

طاقة تعريف األشخاص المتنازعة أو معرفهم الجبائي أو رقم جواز سفرهم بالنسبة لألشخاص غير المؤهلين وعلى كاتب المحكمة ذكر رقم ب
  .للحصول على بطاقات تعريف وطنية ضمن مسودات األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم عند إيداعها لدى القباضة المالية المختصة

  الموردةوضع بعض المنتجات المصّنعة محليا ومثيالتها 
  على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة

   - 88الفصل 
 2002 ديسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 101 من القانون عدد 58 من الفصل Iتضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة ) 1

  : المدرجة بالجدول التالي كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة المنتجات 2003والمتعلق بقانون المالية لسنة 
  

 بيان المنتجات رقم التعريفة رقم البند
مسخنات أطباق من الحديد أو الصلب، مع الفرن، بما في ذلك األفران المنفصلة تعمل بالغاز أو بالغاز   73211110108  73.21م 

  .ووقود آخر
ك األفران المنفصلة تعمل بالغاز أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، مع الفرن، بما في ذل  73211110904  

  .أو بالغاز ووقود آخر
  .مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر  73211190100  
  .أفران طبخ، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر  73211190917  
  .، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخرأجهزة طبخ آخر  73211190995  
  مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، تعمل بوقود سائل  73211200018  
  أفران طبخ، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بوقود سائل  73211200029  
  .د سائلأجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، تعمل بوقو  73211200096  
  مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، بما في ذلك مسخنات أطباق التي تعمل بالوقود الصلب  73211900013  
  .أفران طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، بدون فرن، بما في ذلك األجهزة التي تعمل بالوقود الصلب  73211900024  
  .ا في ذلك األجهزة التي تعمل بالوقود الصلبمب طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، أجهزة  73211900091  

آالت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحالت العامة، غير تلك األوتوماتيكية، سعة كل منها   84501200014  84.50م 
  . كغ، مدمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي2,5من الغسيل الجاف تقل عن 

ا يستعمل في المنازل أو المحالت العامة، غير تلك األوتوماتيكية، سعة كل منها آالت غسل أخر، مم  84501200025  
 كغ، مدمجة بأجهزة تجفيف تعمل 6 كغ وال تتجاوز 2,5من الغسيل الجاف تساوي أو تزيد عن 

 .بالطرد المركزي
تيكية، سعة كل منها آالت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحالت العامة، غير تلك األوتوما 84501200092  

 كغ ، مدمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد 10 كغ وال تتجاوز 6من الغسيل الجاف وال تزيد عن 
 .المركزي

آالت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحالت العامة، سعة كل منها من الغسيل الجاف  84501900020  
 . كغ6 كغ وال تتجاوز 2,5تساوي أو تزيد عن 

آالت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحالت العامة، سعة كل منها من الغسيل الجاف  84501900097  
 . كغ10 كغ وال تتجاوز 6تساوي أو تزيد عن 

 
 2002 لسنة 101 من القانون عدد 58من الفصل  IIالمنصوص عليها بالفقرة "وتضبط قائمة هذه المنتجات بأمر "تعوض عبارة ) 2

 ".والواردة بالجدول التالي" كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة بعبارة 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 ديسمبر 17المؤرخ في 
 والمتعلق بقانون 2002 ديسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 101 من القانون عدد 58من الفصل  IIيضاف إلى أحكام الفقرة ) 3

 . لهذا القانون8النصوص الالحقة الجدول الوارد بالملحق عدد  كما تم تنقيحه ب2003المالية لسنة 
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  الن بالنسبة إلى السيارات المعدةتمديد آجال دفع معلوم الجو
  للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي 

   - 89 الفصل
 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 مارس 31 من األمر المؤرخ في 20تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل ) 1

  : في ما يلي نصها" د" كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة فقرة فرعية 1956 -  1955
  . ماي من السنة الموالية بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي5إلى يوم . د
 المتعلق بإحداث أداء سنوي على 1960 سبتمبر 13 المؤرخ في 22 من المرسوم عدد 2 الفقرة الثالثة من الفصل تضاف إلى أحكام) 2

  :في ما يلي نصها" د"السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة فقرة فرعية 
  .المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي ماي من السنة الموالية بالنسبة للسيارات 5إلى يوم . د
 كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة 1988 ديسمبر 31 المؤرخ في 1988 لسنة 145 من القانون عدد 85تضاف إلى أحكام الفصل ) 3

  : في ما يلي نصها" د"فقرة فرعية 
  .يارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي ماي من السنة الموالية بالنسبة للس5إلى يوم . د

  الدراجات النارية  على التخفيض من معلوم الجوالن
  3  صم125والدراجات ذات محرك مساعد تفوق سعة اسطوانته 

 بضبط الميزانية العادية للسنة  المتعلق1955 مارس 31 من األمر المؤرخ في 19 أ من الفصل – I – 1تنقح الفقرة  -  90 الفصل
 والمتعلق بقانون 1999 ديسمبر 31 المؤرخ في 1999 لسنة 101 من القانون عدد 58 كما تم تنقيحه بالفصل 1956-1955المالية 

  : كما يلي 2000المالية لسنة 

I – 1 –يوظف على السيارات وعلى الدراجات النارية أداء سنوي يضبط كما يلي .   أ:  
  

  )د(مبلغ المعلوم    والدراجات النارية الخاضعة لمعلوم الجوالنالسيارات
    : السيارات الخاصة -1
-     
-     
-    
-     

    
    : الدراجات النارية -2
-     
-     
-     
  250   .3صم 125رك مساعد تفوق سعة اسطوانته الدراجات النارية والدراجات ذات مح -

  
  نفيسةاج المصنوعات من المعادن المواصلة العمل بإجراء إدم

  غير الحاملة ألثر الطوابع القانونية في الدورة االقتصادية
 26 المؤرخ في 2014 لسنة 59 من القانون عدد 39 من الفصل 1الوارد بالفقرة  " 2015 ديسمبر 31"يعوض تاريخ -  91الفصل 

 ".2016 ديسمبر 31"، بتاريخ 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014ديسمبر 
  ق ضبط تاريخ تطبي
  2016قانون المالية لسنة 

  .2016مع مراعاة األحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي  - 92الفصل 
  .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2015  ديسمبر25تونس في 
  ةالجمهوريرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي
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   -أ-     الجدول
 2016الدولة  لسنة  ميزانية موارد

  الصفحة األولى 
 الدینار     بحساب  

      
 التقدیرات   بـــيــــان  الـمــوارد رقم  الفصول

      
    األول العنوان  موارد     
    اإلعتيادية  الجبائية المداخيل  :  األول    الجزء  
   اإلعتيادية الـمباشرة  األداءات   : األول        الـصنف  
   الضريبة  على الشركات   و الطبيعيين األشخاص  دخل  على الضريبة  :1      
   الـمورد  من الخصم :التسبقات          

 000 000 200 4 واالجور الـمرتبات 11-01
 000 000 173 البنوك لدى باالدخار الخاصة بالحسابات االيداعات  فوائد 11-02
 000 000 309 الـمنقولة االموال مداخيل 11-03
 000 000 415 وأكرية  ظرفية  أجور  وساطة ، ،  عمولة ،  مكافأة 11-04
 000 000 53 الـمقيمين لغير أتاوة 11-05
 000 500 23 العقارية الزائدة القيمة بعنوان مداخيل 11-06
 000 200 264 الـموردة اإلستهالك مواد على  تسبقة 11-07
 000 900 701 على الصفقات % 1.5   تسبقة 11-08
 000 400 5 القيم المنقولة لغير المقيمين 11-09

 000 000 145 6  1 جملة  
    الضريبة على الشركات و   الطبيعيين األشخاص دخل على  الضريبة   :2   
         الحساب على المدفوعة الـمبالغ : التسبقات     

 000 000 98 والتجارية الصناعية  االرباح  : الطبيعيون  االشخاص 12-01
 000 000 56 التجارية  غير الـمهن أرباح   :الطبيعيون   االشخاص 12-02
 000 000 52 البترولية  الشركات : الـمعنويون  االشخاص 12-03
 000 000 897 البترولية  غير الشركات  : الـمعنويون  االشخاص 12-04

 000 000 103 1    2 ملةج  
    على الشركات الضريبة و   الطبيعيين األشخاص دخل على  الضريبة   :3   
        التسوية  :        

 000 500 166  الطبيعيون  االشخاص 13-01
 000 000 982 البترولية  الشركات 13-02

 000 000 14 النفط شركات كاهل على التكميلية الـمعاليم  مكرر 13-02 
 000 000 335 البترولية غير  الشركات 13-03
 000 500 2 األشخاص  شركات مرابيح 13-04
 000 000 30 العقارية الزائدة القيمة بعنوان مداخيل 13-05

 000 000 530 1    3 جملة  
      

 000 000 778 8 األول الصنف جملة  
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 -أ-  الجدول
 2016الدولة  لسنة  ميزانية موارد

 الصفحة الثانية
 

 الدینار     بحساب  
      

 التقدیرات   بـــيــــان  الـمــوارد رقم  الفصول
      
     غير المباشرة اإلعتيادية     الـمعاليم   و   األداءات    :  الثــاني        الصنف  
   الديــوانيــة  الـمعاليم :  1  

 000 000 415 التوريد عند الديوانيـة الـمعاليم 21-01
 000 000 101 التوريد عند  الديوانية الخدمات أتاوة 21-02
 000 000 7 التصدير عند  الديوانية الخدمات أتاوة 21-03

 000 000 523   1 جملة  
   الـمضافة القيمة على األداء :  2  

 000 000 690 2 التوريد نظام   : الـمضافة القيمة على األداء 22-01
 000 000 007 3 داخلي نظام   : الـمضافة القيمة على اءاألد 22-02

 000 000 697 5    2 جملة 
   اإلستهالك  معلوم :  3  

 000 000 701 الزيوت و البنزين على اإلستهالك معلوم 23-01
 000 000 430 الوقيد و التبغ على اإلستهالك معلوم 23-02
 000 000 275 الوقيد و التبغ على  الخصوصية الزيادة 23-03
 000 500 310 الكحولية  الـمشروبات على اإلستهالك معلوم 23-04
 000 500 560 مختلفة  منتوجات على اإلستهالك معلوم 23-05

 000 000 277 2  3  جملة  
   )التسجيل(  الـمنقوالت و العقود على الـمعاليم  :  4  

 000 300 432 الجبائي الطابع معاليم 24-01
 000 100 286 اإلنتقاالت  على ـمعاليمال 24-02
 000 500 184 التسجيل على  أخرى معاليم 24-03
 000 000 153 التأمينات  على الوحيد الـمعلوم 24-04
 000 100 1 أخرى  إدارية موجبات مقابل معاليم 24-05

 000 000 057 1  4 جملة  
   أخرى منتوجات و النقل على معاليم :  5  

 000 000 134  النقل على  التعويضي مالـمعلو 25-01
 000 900 144 السيارة  العربات على الـجوالن معلوم 25-02
 000 100 1 الفضة  و  الذهب و البالتين من الـمصنوعات طبع معلوم 25-03

 000 000 280  5  جملة  
   الـمعاليم :  6  

 000 600 157 الجبائية الـمادة في صادرة  وعقوبات خطايا 26-02
 000 000 2  الـملغاة االداءات بعنوان إستخالصات 26-04
 000 400 20 الخدمات و الـمنتوجات بعض  تخص معاليم 26-05
 000 200 195 1 فائض مداخيل الصناديق الخاصة على النفقات 26-06

 000 200 1375   6  جملة  

 000 200 209 11   الثاني الصنف جملة  

 000 200 987 19 األول الجـــــزء جملــــة  
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 -أ-  الجدول
 2016الدولة  لسنة  ميزانية موارد

 الصفحة الثالثة
 

 الدینار     بحساب  
      

 التقدیرات   بـــيــــان  الـمــوارد رقم  الفصول
      
   اإلعتيادية    الجبائية    غير    الـمداخيل  : الثاني     الجزء  
    اإلعتيادية  الـمالية   الـمداخيل  :  الثالث         الصنف  

 000 000 541   الخزينة مرابيح و العمومية الـمنشآت تحويالت 30-01
 000 100 98  بـمقتضى اخرى   الصادرة عن السلط اإلدارية ومبالغ الـمالية والعقوبات الخطايا 30-02

    الزمن بمرور الحق سقوط  بـمقتضى أحكام أو مصالحات أو  
 000 000 7 الخدمات مختلف مصاريف من اموال رجاعا 30-03
 000 000 6 و مصاريف التتبع الغير  لفائدة واالستخالص والتصرف االدارة مصاريف 30-04
 000 000 30 القروض فوائد استخالص 30-05
 000 000 3  و تأجيل دفع المعاليم الرفع اعتمادات  بعنوان الـمقبوضة االسقاطات 30-06
 000 000 32 شتى بعناوين بيضمقا 30-07
 000 500 87 اإلجتماعي الضمان  صناديق مساهمات  و  دفوعات 30-08
 000 000 4 مساهمات استثنائية تطوعية 30-09

      
 000 600 808  الثالث الصنف جملة  
    اإلعتيادية الدولة أمالك مداخيل : الرابع     الصنف  

 000 000 354 الل النفطالمرابيح الناتجة عن استغ 40-01
 000 000 169 الغاز  عبور معاليم 40-03
 000 400 13 الغابات مداخيل 40-04
 000 000 4 الدولة  المالك التابعة العقارات بيع 40-05
 000 000 3  اللقطات    بيع  من متحصل العمومي و الـملك اشغال بعنوان إستخالصات 40-06

   المهملة والحيوانات الشاردة والبضائع   
 000 000 2 به االنتفاع  زال  الذي للدولة الراجع  االثاث بيع 40-07
 000 000 30 األكرية 40-08
 000 000 12 الدولة  أمالك  من  أخرى محاصيل 40-09

      
      

 000 400 587     الرابع الصنف  جملة  

      

 000 000 396 1  الثاني الجزء جملة  

      

 000 200 383 21 األول العنوان واردم جملة  
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   -أ-     الجدول
 2016الدولة  لسنة  ميزانية موارد

   الصفحة الرابعة
 

 الدینار     بحساب  
      

 التقدیرات   بـــيــــان  الـمــوارد رقم  الفصول
      
    الثاني  العنوان موارد   
      
    عتياديةاإل غير الـمداخيل :  الثالث    الجزء  
 000 000 130 القروض أصل إسترجاع مداخيل :  الخامس       الصنف  

 000 000 130 القروض أصل إسترجاع مداخيل  50-01
 000 000 350  أخرى إعتيادية غير مداخيل  : السادس        الصنف  

    التخصيص مداخيل  60-01
 000 000 350  أخرى  إعتيادية  غير مداخيل 60-02

 000 000 480     الثالث الجزء جملة  
      
   اإلقتراض  موارد  : الرابع    الجزء  
      
   الداخلي  اإلقتراض موارد :  السابع       الصنف  

 000 000 000 2 الداخلي  اإلقتراض  موارد  70-01
    الخارجي اإلقتراض  موارد  : الثامن       الصنف  

 000 000 977 3  لخارجيا  اإلقتراض  موارد  80-01
   الموظفة الخارجي اإلقتراض موارد  : التاسع        الصنف  

 000 000 517 الموظفة الخارجي  اإلقتراض  موارد  90-01
 000 000 494 6  الرابع الجزء جملة  
 000 000 974 6 الثاني العنوان موارد جملة  
   موارد صناديق الخزينة  
      
   الخزينة  لصناديق الموظفة الموارد  : الخامس     الجزء  

   الخزينة الموظفة لصناديق  الجبائية الموارد  : العاشر       الصنف  
 000 800 612 الخزينة الموظفة لصناديق الجبائية الموارد  100-01

   الموظفة  لصناديق الخزينة الجبائية غير الـموارد : عشر الحادي     الصنف  
 000 000 180 الموظفة  لصناديق الخزينة  الجبائية  غير الـموارد  110-01

 000 800 792  الخزينة لصناديق  الموظفة  الموارد  جملة  
    
      

 000 000 150 29  الدولة ميزانية موارد مجموع  
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 "ب " الجدول 
 تقديرات موارد الحسابات الخاصة

 2016 في الخزينة لسنة 
  اربحساب الدين

 بيان الحسابات الموارد
  رئاسة الحكومة -  

  حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط األرباح الراجعة للدولة- 000 000 3
  صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية-  
  وزارة الداخلية-  
 ية المحلية حساب المال المشترك للجماعات العموم-  

 صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات - 000 700 6
  صندوق الوقاية من حوادث المرور- 000 500 2

  صندوق التعاون بين الجماعات المحلية- 000 000 100
  وزارة الدفاع الوطني-  

  صندوق الخدمة الوطنية- 000 000 10
  وزارة المالية-  

 اب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين حس- 000 100 
  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية-  

  صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور- 000 000 6
  صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري- 000 000 5

  وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري -  
 فسية في القطاع الفالحي والصيد البحري صندوق تنمية القدرة التنا- 000 000 27

  صندوق النهوض بجودة التمور- 000 000 2
  صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري- 000 000 7

  وزارة الصناعة والطاقة والمناجم-  
 التقليدية صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات - 000 000 55
  صندوق اإلنتقال الطاقي- 000 000 10

  صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب- 000 000 2
  وزارة التجارة-  
  الصندوق العام للتعويض-  

  صندوق النهوض بالصادرات- 000 500 
  وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي-  

   وتكنولوجيات المعلومات واإلتصال صندوق تنمية المواصالت- 000 000 100
  وزارة السياحة والصناعات التقليدية-  

  صندوق حماية المناطق السياحية- 000 000 10
  صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي- 000 000 10

  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية-  
  السكن الصندوق الوطني لتحسين- 000 000 8

  صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء- 000 000 10
  صندوق تنمية الطرقات السيارة-  
  وزارة البيئة والتنمية المستدامة-  

  صندوق سالمة البيئة وجمالية المحيط - 000 000 2
  صندوق مقاومة التلوث- 000 000 18

 والمحافظة على التراث وزارة الثقافة -  
  صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني- 000 000 4

  وزارة الشباب والرياضة-  
  الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب- 000 000 20

  وزارة الشؤون االجتماعية -  
  الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي- 000 000 7

 اعد  حساب تمويل اإلجراءات االستثنائية لإلحالة على التق-  
 التكوين المهني والتشغيل  وزارة-  

  الصندوق الوطني للتشغيل- 000 000 330
  صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني- 000 000 37

 =الجملة 000 800 792
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 "ت " الجدول 
  2016نفقات ميزانية الدولة لسنة 

 اعتمادات الدفع
  الصفحة األولى

 
 ربحساب الدينا                

 العنوان األول

   الجزء الثاني نفقات التصرف: الجزء األول 

 جملة العنوان األول :القسم الخامس جملة الجزء األول :القسم الرابع :القسم الثالث :القسم الثاني :القسم األول
 األبواب

   ن العموميفوائد الدي   نفقات التصرف الطارئة التدخل العمومي وسائل المصالح التأجير العمومي

 000 812 30  - 000 812 30  - 000 579 1  000 161 3  000 072 26  مجلس نواب الشعب 1-

 000 639 90  - 000 639 90  - 000 588 5  000 242 19  000 809 65  رئاسة الجمهورية -2

 000 701 121  - 000 701 121  - 000 989 21  000 588 8  000 124 91  رئاسة الحكومة -3

 000 455 404 2 - 000 455 404 2 - 000 142 407  000 810 218  000 503 778 1 وزارة الداخلية  -4

 000 379 432  - 000 379 432  - 000 672 5  000 033 60  000 674 366  وزارة العدل -5

 000 109 201  - 000 109 201  - 000 974 18  000 144 58  000 991 123  وزارة الشؤون الخارجية -6

 000 574 486 1 - 000 574 486 1 - 000 686 23  000 134 141  000 754 321 1 وزارة الدفاع الوطني -7

 000 191 85  - 000 191 85  - 000 051 10  000 314 13  000 826 61  وزارة الشؤون الدينية -8

 000 371 565  - 000 371 565  - 000 060 2  000 254 42  000 057 521  وزارة المالية -9

 000 916 62    000 916 62    000 411 1  000 987 7  000 518 53  وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي -10

 000 774 37  - 000 774 37  - 000 133   000 137 3  000 504 34  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -11

 000 825 559  - 000 825 559  - 000 780 3  000 702 31  000 343 524  والموارد المائية والصيد البحريوزارة الفالحة  -12

 000 197 614  - 000 197 614  - 000 096 580  000 099 5  000 002 29  وزارة الصناعة والطاقة والمناجم -13

 000 646 658 1 - 000 646 658 1 - 000 571 619 1 000 990 5  000 085 33  وزارة التجارة -14

 000 513 20  - 000 513 20  - 000 029 2  000 825 2  000 659 15  وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي -15

 000 442 60  - 000 442 60  - 000 530   000 007 11  000 905 48  وزارة السياحة والصناعات التقليدية -16

 000 820 150  - 000 820 150  - 000 762   000 633 54  000 425 95  هيز واإلسكان والتهيئة الترابيةوزارة التج -17

 000 204 43  - 000 204 43  - 000 510 12  000 401 4  000 293 26  وزارة البيئة والتنمية المستدامة -18

 000 171 451  - 000 171 451  - 000 678 433  000 343 2  000 150 15  وزارة النقل -19

 000 193 165  - 000 193 165  - 000 980 38  000 593 8  000 620 117  وزارة  الثقافة والمحافظة على التراث -20

 000 280 454  - 000 280 454  - 000 844 39  000 240 15  000 196 399  وزارة الشباب والرياضة -21

 000 992 102    000 992 102    000 337 14  000 358 7  000 297 81  ةوزارة المرأة واألسرة والطفول -22

 000 894 618 1 - 000 894 618 1 - 000 990 4  000 700 107  000 204 506 1 وزارة الصحة -23

 000 672 741  - 000 672 741  - 000 484 588  000 512 14  000 676 138  وزارة الشؤون اإلجتماعية  -24

 000 506 336 4 - 000 506 336 4 - 000 725 44  000 372 93  000 409 198 4 وزارة التربية -25

 000 138 330 1 - 000 138 330 1 - 000 618 167  000 184 87  000 336 075 1 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -26

 000 135 279  - 000 135 279  - 000 444 1  000 123 27  000 568 250  وزارة التكوين المهني والتشغيل -27

 000 000 1    000 000 1    000 000 1      المجلس األعلى للقضاء -28

 000 000 60  - 000 000 60  - 000 000 60      الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات -29

 000 000 10  - 000 000 10  - 000 000 10      هيئة الحقيقة والكرامة -30

 000 651 247  - 000 651 247  000 651 247  - - - النفقات الطارئة وغير الموزعة -31

 000 000 850 1 000 000 850 1     - - - - الدين العمومي -32

 000 200 275 20 000 000 850 1 000 200 425 18 000 651 247  000 663 122 4 000 886 054 1 000 000 000 13 =الجملــة 
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 "ت " الجدول 
 2016نفقات ميزانية الدولة لسنة 

 اعتمادات الدفع
  الصفحة الثانية

 
 بحساب الدينار                

 العنوان الثاني

   الجزء الرابع نفقات التنمية: الجزء الثالث 

 جملة العنوان الثاني قسم العاشرال القسم التاسع :القسم الثامن :القسم السابع :القسم السادس
 األبواب

نفقات التنمية المرتبطة  نفقات التنمية الطارئة التمويل العمومي االستثمارات المباشرة

بالموارد الخارجية 

 الموظفة

 جملة الجزء الثالث
 تسديد أصل الدين العمومي

  

 000 088 2  - 000 088 2    -   000 088 2  مجلس نواب الشعب 1-

 000 300 6  - 000 300 6    - 000 058 1  000 242 5  رئاسة الجمهورية -2

 000 511 19  - 000 511 19  000 500 14  - 000 947 2  000 064 2  رئاسة الحكومة -3

 000 300 383  - 000 300 383    - 000 300 113  000 000 270  وزارة الداخلية  -4

 000 936 58  - 000 936 58    - 000 300   000 636 58  وزارة العدل -5

 000 158 4  - 000 158 4    -   000 158 4  وزارة الشؤون الخارجية -6

 000 250 598  - 000 250 598    - 000 850 2  000 400 595  وزارة الدفاع الوطني -7

 000 949 1  - 000 949 1    -   000 949 1  وزارة الشؤون الدينية -8

 000 727 248  - 000 727 248    - 000 000 152  000 727 96  وزارة المالية -9

 000 176 505    000 176 505  000 000 30    000 446 474  000 730   وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي -10

 000 529 3  - 000 529 3    -   000 529 3  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -11

 000 353 647  - 000 353 647  000 589 124  - 000 185 221  000 579 301   والموارد المائية والصيد البحريوزارة الفالحة -12

 000 211 81  - 000 211 81    - 000 951 60  000 260 20  وزارة الصناعة والطاقة والمناجم -13

 000 058 13  - 000 058 13  000 400 5  - 000 140 5  000 518 2  وزارة التجارة -14

 000 414 17  - 000 414 17    -   000 414 17  وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي -15

 000 442 74  - 000 442 74    - 000 883 73  000 559   وزارة السياحة والصناعات التقليدية -16

 000 897 893  - 000 897 893  000 061 278  - 000 900 1  000 936 613  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية -17

 000 168 119  - 000 168 119  000 200 4  - 000 438 110  000 530 4  وزارة البيئة والتنمية المستدامة -18

 000 627 198  - 000 627 198  000 000 29  - 000 070 169  000 557   وزارة النقل -19

 000 875 58  - 000 875 58  000 000 3  - 000 153 5  000 722 50  ة والمحافظة على التراثوزارة  الثقاف -20

 000 624 81    000 624 81      000 500 1  000 124 80  وزارة الشباب والرياضة -21

 000 160 10    000 160 10      000 160   000 000 10  وزارة المرأة واألسرة والطفولة -22

 000 203 132  - 000 203 132    - 000 931 3  000 272 128  وزارة الصحة -23

 000 649 132  - 000 649 132    - 000 559 121  000 090 11  وزارة الشؤون اإلجتماعية  -24

 000 725 188  - 000 725 188  000 000 3  - 000 232   000 493 185  وزارة التربية -25

 000 073 148    000 073 148  000 250 25    000 680 1  000 143 121  م العالي والبحث العلميوزارة التعلي -26

 000 312 13  - 000 312 13    - 000 953 11  000 359 1  وزارة التكوين المهني والتشغيل -27

               المجلس األعلى للقضاء -28

 000 000 8  - 000 000 8    - 000 000 8    الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات -29

 000 900     000 900       000 900     هيئة الحقيقة والكرامة -30

 000 385 150  - 000 385 150    000 385 150      النفقات الطارئة وغير الموزعة -31

 000 000 280 3 000 000 280 3       -     الدين العمومي -32

 000 000 082 8 000 000 280 3 000 000 802 4 000 000 517  000 385 150  000 536 544 1 000 079 590 2 =الجملــة 
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 "ت " الجدول 

  2016نفقات ميزانية الدولة لسنة 

 اعتمادات الدفع

  الصفحة الثالثة 

 
 بحساب الدينار       

 الجزء الخامس الجزء الرابع جملة الجزء الثالث الجزء الثـاني جملة  الجزء األول

 القسم الحادي عشر
 األبواب

الحسابات الخاصة في  تسديد أصل الدين العمومي نفقات التنمية فوائد الدين العمـومي نفقات التصرف

 الخزينة

 المجموع العام

 000 900 32  - - 000 088 2  - 000 812 30  مجلس نواب الشعب 1-

 000 939 96  - - 000 300 6  - 000 639 90  رئاسة الجمهورية -2

 000 212 144  000 000 3  - 000 511 19  - 000 701 121  رئاسة الحكومة -3

 000 955 896 2 000 200 109  - 000 300 383  - 000 455 404 2 وزارة الداخلية  -4

 000 315 491  - - 000 936 58  - 000 379 432  وزارة العدل -5

 000 267 205  - - 000 158 4  - 000 109 201  ون الخارجيةوزارة الشؤ -6

 000 824 094 2 000 000 10  - 000 250 598  - 000 574 486 1 وزارة الدفاع الوطني -7

 000 140 87  - - 000 949 1  - 000 191 85  وزارة الشؤون الدينية -8

 000 198 814  000 100   - 000 727 248  - 000 371 565  وزارة المالية -9

 000 092 568      000 176 505    000 916 62  وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي -10

 000 303 52  000 000 11  - 000 529 3  - 000 774 37  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -11

 000 178 243 1 000 000 36  - 000 353 647  - 000 825 559  وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري -12

 000 408 762  000 000 67  - 000 211 81  - 000 197 614  وزارة الصناعة والطاقة والمناجم -13

 000 204 672 1 000 500   - 000 058 13  - 000 646 658 1 وزارة التجارة -14

 000 927 137  000 000 100  - 000 414 17  - 000 513 20  ميوزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرق -15

 000 884 154  000 000 20  - 000 442 74  - 000 442 60  وزارة السياحة والصناعات التقليدية -16

 000 717 062 1 000 000 18  - 000 897 893  - 000 820 150  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية -17

 000 372 182  000 000 20  - 000 168 119  - 000 204 43  وزارة البيئة والتنمية المستدامة -18

 000 798 649  - - 000 627 198  - 000 171 451  وزارة النقل -19

 000 068 228  000 000 4  - 000 875 58  - 000 193 165  وزارة  الثقافة والمحافظة على التراث -20

 000 904 555  000 000 20    000 624 81    000 280 454  باب والرياضةوزارة الش -21

 000 152 113      000 160 10    000 992 102  وزارة المرأة واألسرة والطفولة -22

 000 097 751 1 - - 000 203 132  - 000 894 618 1 وزارة الصحة -23

 000 321 881  000 000 7  - 000 649 132  - 000 672 741  وزارة الشؤون اإلجتماعية  -24

 000 231 525 4 - - 000 725 188  - 000 506 336 4 وزارة التربية -25

 000 211 478 1     000 073 148    000 138 330 1 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -26

 000 447 659  000 000 367  - 000 312 13  - 000 135 279  وزارة التكوين المهني والتشغيل -27

 000 000 1          000 000 1  المجلس األعلى للقضاء -28

 000 000 68  - - 000 000 8  - 000 000 60  الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات -29

 000 900 10  - - 000 900   - 000 000 10  هيئة الحقيقة والكرامة -30

 000 036 398  - - 000 385 150  - 000 651 247  موزعةالنفقات الطارئة وغير ال -31

 000 000 130 5 - 000 000 280 3     000 000 850 1     الدين العمومي -32

 000 000 150 29 000 800 792  000 000 280 3 000 000 802 4 000 000 850 1 000 200 425 18 =الجملــة 
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 "ث " الجدول 
 2016 لسنة اعتمادات برامج الدولة 

  "حوصلة"
 

 بحساب الدینار        

 المجموع العام التمویل العمومي االستثمارات المباشرة األبواب  

 000 260 3       000 260 3   مجلس نواب الشعب 1-
 000 430 6  000 260 1   000 170 5   رئاسة الجمهورية -2
 000 822 18  000 447 17   000 375 1   رئاسة الحكومة -3
 000 415 504  000 000 161   000 415 343   وزارة الداخلية  -4
 000 026 88  000 300    000 726 87   وزارة العدل -5
 000 875 3    000 875 3   وزارة الشؤون الخارجية -6
 000 000 950  000 600 4   000 400 945   وزارة الدفاع الوطني -7
 000 230 2    000 230 2   ةوزارة الشؤون الديني -8
 000 174 319  000 000 152   000 174 167   وزارة المالية -9
 000 174 725  000 964 723   000 210 1    والتعاون الدولي واالستثماروزارة التنمية -10
 000 569 113 2 000 235 048 1  000 334 065 1  وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري -12
 000 049 71  000 276 64   000 773 6   وزارة الصناعة والطاقة والمناجم -13
 000 200 6  000 140 5   000 060 1   وزارة التجارة -14
 000 344 36    000 344 36   وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي -15
 000 442 74  000 883 73   000 559    وزارة السياحة والصناعات التقليدية -16
 000 625 419 1 000 900 1   000 725 417 1  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية -17
 000 665 27  000 463 24   000 202 3   وزارة البيئة والتنمية المستدامة -18
 000 113 895  000 766 893   000 347 1   وزارة النقل -19
 000 156 21  000 903 5   000 253 15     الثقافة والمحافظة على التراثوزارة -20
 000 500 88  000 000 2   000 500 86   وزارة الشباب والرياضة -21
 000 071 17    000 071 17   وزارة المرأة واألسرة والطفولة -22
 000 160 248  000 785 4   000 375 243   وزارة الصحة -23
 000 818 127  000 988 120   000 830 6   زارة الشؤون االجتماعية و -24
 000 856 286  000 215    000 641 286   وزارة التربية -25
 000 471 172  000 720 2   000 751 169   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -26
 000 675 21  000 820 16   000 855 4   وزارة التكوين المهني والتشغيل -27
         المجلس األعلى للقضاء -28
 000 000 8  000 000 8     الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات -29
 000 900   000 900      هيئة الحقيقة والكرامة -30

 000 510 260 8 000 565 334 3  000 945 925 4  =الجملــة 
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  "ث " الجدول 
  2016 لسنة عتمادات برامج الدولة إ

  

 بحساب الدينار        

 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

 مجلس -1 

 نواب الشعب
  

    
  

       I - االستثمارات المباشرة  
     000 135  دات الدراساتاإعتم  

     000 120 1 تهيئات مختلفة  
     000 060 1 تهيئات خارجية  

     000 40   دراسات لترميم قصر المجلس  
     000 400  ترميم قصر المجلس  

     000 25  إقتناء وسائل نقل  
     000 180  تجهيزات مختلفة  

     000 60  إقتناء آالت نسخ  
     000 100  تحسين و تدعيم التجهيزات الصوتية  

     000 140  إدخال اإلعالمية لمصالح المجلس  

     I 3 260 000الجملة   

   000 260 3   الجملة العامة  

 رئاسة - 2

 الجمهورية

  
    

  

          
       I - االستثمارات المباشرة  

     000 100  إعتمادات الدراسات  
     000 350  تهيئة مباني الحرس الجمهوري  

     000 788 1 إقتناء وسائل النقل  
     000 300  جهيزات مختلفةإقتناء ت  

     000 500  إقتناء معدات خاصة باألمن  
     000 500  إقتناء وصيانة معدات اإلتصال  

     000 100  إقتناء تجهيزات للفرق البحرية  
     000 650  القصر الرئاسي بقرطاج  

     000 232  فيال دار السالم  
     000 300  إقامة دار الخير بالحمامات  

     000 350  ت التابعة لرئاسة الجمهوريةآأجهزة حماية المنش  

     I 5 170 000الجملة    

          
       II - التمويل العمومي  

      540 000 المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية 
     000 400  دراسات  

     000 20  تجهيزات  
     000 70  قل لفائدة المعهد التونسي للدراسات االستراتيجيةاقتناء وسائل ن  

     000 50  تهيئة وصيانة مبنى المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية  
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 بحساب الدینار        
 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاریع و البرامج األبواب

      720 000 بصريالهيئة العليا المستقلة لإلتصال السمعي  ال 
     000 720  الهيئة العليا المستقلة لإلتصال السمعي البصري  
     II 1 260 000الجملة    
   000 430 6   الجملة العامة  

 رئاسة -3 

 الحكومة
  

    
  

       I - االستثمارات المباشرة  
     000 80  تهيئات مختلفة   
     000 600  رع الحريةتهيئة الشبكات الفنية بشا  
     000 495  إقتناء وسائل نقل  
     000 10  تهيئات مختلفة بالمدرسة الوطنية لإلدارة  
     000 50  إقتناء معدات وبرمجيات إعالمية للمدرسة الوطنية لإلدارة  
     000 30  تهيئة مقر المحكمة اإلدارية  
     000 30  ةإدخال اإلعالمية بالمحكمة اإلداري  
     000 30  تجهيز مقر المحكمة اإلدارية  
     000 30  إقتناء معدات إعالمية لفائدة دائرة المحاسبات  
     000 20  مركز الخزن و التوثيق مقرين  
     I 1 375 000الجملة   
       II - التمويل العمومي  
        إعادة تقييم- 1  
     14 500 000 لتونسيةمؤسسة التلفزة ا  
  د41 000 000: التكلفة األولى  ) 1(   000 500 14 )1( تجهيزات سمعية بصرية إقتناء  
  د55 500 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة50 500 000منها    000 500 14 1الجملة   
 قروض خارجية موظفة       مشاريع و برامج جديدة- 2  
      207 000 نس إفريقيا لألنباءوكالة تو  
     000 45  إقتناء تجهيزات  
     000 15  إقتناء تجهيزات إعالمية  
     000 147  منظومة التصرف في البرقيات  
          

      48 000 مركزاإلعالم والتكوين والدراسات حول الجمعيات 
     000 3  إقتناء تجهيزات 
     000 30  لإقتناء وسائل نق 
     000 15  تهيئات مختلفة بمقر المركز 
         
      872 000 مؤسسة اإلذاعة التونسية 
     000 80  أجهزة حفظ األمن 
     000 12   التهوئة - تجديد و تعصير تجهيزات الطاقة 
     000 100  إدخال اإلعالمية بمؤسسة اإلذاعة التونسية 
     000 550   اإلذاعةتجديد تجهيزات 
     000 45  دار اإلذاعة بالمنستير 
     000 35  دار اإلذاعة بصفاقس 
     000 50  إقتناء معدات إذاعية  
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 بحساب الدينار        
 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

     1 770 000 مؤسسة التلفزة التونسية 
     000 240  ء وسائل النقلإقتنا 
     000 80  إدخال اإلعالمية بمؤسسة التلفزة التونسية 
     000 050 1 تجديد تجهيزات التلفزة 
     000 300  حفظ التسجيالت التلفزية 
     000 100  تجهيزات لتحيين موزع شبكة الهاتف 
         

 
بيت  -  المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون

 الحكمة
000 30    

  

     000 15  إقتناء معدات إعالمية 
     000 15  تهيئة و تجهيز مبنى بيت الحكمة 
         
      20 000 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
     000 20  تطوير المنظومات اإلعالمية 
     000 947 2 2الجملة  
     II 17 447 000الجملة    
   000 822 18    الجملة العامة   

  وزارة - 4

 الداخلية 
  

    
  

       I - االستثمارات المباشرة  
         مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية-أ   
     000 50  إقتناء األراضى  
     000 100  شراء أراضي وعقارات  
     000 200  اعتمادات الدراسات  
     000 500  ريةترميم المباني االدا  
     000 125 16 بناء مقر الشرطة العدلية بالقرجاني  
     000 000 25 إقتناء وسائل النقل  
     000 100 1 إقتناء تجهيزات ومعدات  
     000 500  إقتناء مولدات كهربائية  

  
إقتناء وسائل نقل لفائدة المدرسة الوطنية للحماية 

 المدنية
 100 000   

  

     000 000 10 تجهيزات إعالمية  
     000 450  تجهيزات مختلفة لمدارس الشرطة  
     000 400  تجهيزات مختلفة لمدارس الحرس الوطني  
     000 50  المدرسة العليا لقوات األمن الداخلي  

  
والتوثيق  التكوينتجهيز المرصد الوطني لإلعالم و

 الدراسات حول سالمة المرورو
 10 000   

  

                                 150 000 تجهيز مدرسة الحماية المدني ة  
     000 20  مصاريف اإلعالنات واإلشهار  
     000 600  مستشفى قوات األمن الداخلي بالمرسى  
     000 000 60 إقتناء تجهيزات خاصة  
     000 000 17 إقتناء أجهزة إتصاالت  
     000 000 10 معدات لمراقبة حركة المرور  
     000 400  تجهيز ورشات اإلصالح للشرطة  
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 بحساب الدينار        
 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

     000 400  تجهيز ورشات اإلصالح للحرس الوطني  

  
تجهيزات لمختلف الثكنات والفرق والمراكز التابعة لإلدارة 

 من الوطنيالعامة لأل
2 000 000   

  

  
. تجهيزات لمختلف المصالح والمراكز والمناطق التابعة إ

 الوطني. ح.ع
1 800 000   

  

     000 000 4  إقتناء قطع غيار خاصة  
     000 600  برنامج خاص إلقتناء تجهيزات أمنية  
     000 400  تجهيز قاعات عالج  ومراكز صحية  
     000 000 1 وات األمن الداخلي بالمرسىتجهيز مستشفى ق  
     000 250  تنوير المراكز الحدودية  
     000 450  مشروع الطاقة الشمسية  
     000 60  تجهيز ورشات  اإلدارة المركزية  
     000 000 1 تركيز خزانات للوقود  
     000 600 1 إقتناء قطع غيار للخافرات  
     000 400 2 ت طالئع الحرسإقتناء تجهيزا  
     000 000 28 اقتناء مدرعات  
     000 200 2  رايإقتناء وتركيز شبكات مراقبة بالكام  
     000 000 30 إقتناء طائرات  
     000 100 2 تجهيز الواليات والمعتمديات  
     000 000 22 إقتناء خافرات وزوارق  
     000 015 243 الجملة أ   
        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  
     000 000 4 توسيع وترميم مدارس األمن  
     000 000 4 توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني  
                                  1 000 000 تهيئات بمدرسة الحماية المدني ة  
     000 000 42 بناء ثكنات ومراكز اإلدارة العامة للحرس الوطني  
     000 500 3 وترميم قاعات العالجبناء   
     000 000 38 بناء ثكنات ومراكز األمن الوطني  
     000 000 1 ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني  
     000 900 1 ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز األمن الوطني  
     000 500 3 ترميم مقر الواليات والمعتمديات  
     000 500 1 عتمديات ومساكنبناء مقر م  
     000 400 100 الجملة ب  
     I 343 415 000الجملة    
       II - التمويل العمومي  

     129 000 000 صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 
     000 000 129 منح لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 
     1 000 000 داخلية و التنمية المحليةديوان مساكن وزارة ال 
     000 000 1 إقتناء مساكن جاهزة 
     31 000 000 الديوان الوطني للحماية المدنية 
     000 000 4 بناءات 
     000 000 27  تجهيزات  
     II 161 000 000الجملة    
   000 415 504   الجملة العامة  
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 ربحساب الدينا        
 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

          وزارة العدل- 5

       I - االستثمارات المباشرة  
        إعادة تقييم- 1  

        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  
  د5 862 000: التكلفة األولى  ) 1(   000 380  )1(تهيئة وتوسيع ناحية تونس    

  د6 242 000: التكلفة الجديدة         
  د2 200 000: التكلفة األولى  ) 2(   000 19  )2(بناء مقر لمحكمة الناحية ببن عروس   

  د2 219 000: التكلفة الجديدة         
  د4 000 000: التكلفة األولى  ) 3(   000 000 2 )3(توسيع المحكمة اإلبتدائية بأريانة   

  د6 000 000: التكلفة الجديدة         

     000 399 2 الجملة ب  

     000 399 2  1الجملة   

        مشاريع و برامج جديدة- 2  

        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية-أ   
     000 150  الدراسات إعتمادات  

     000 300  -2 قسط -) كاميراوات(تجهيز المحاكم بمعدات مراقبة   
     000 000 2 تامين المنشآت العدلية والمحاكم والوحدات السجنية  

     000 400   دراسة- بناء مقر المعهد االعلى للمحاماة   
     000 350   دراسة- بناء مجمع ارشيف بسكرة   

     000 760  إقتناء وسائل نقل  
     000 170  إقتناء تجهيزات و معدات مختلفة  

     000 50  إقتناء تجهيزات لفائدة مركز الدراسات القانونية والقضائية  
     000 600  إدخال اإلعالمية للمحاكم  

     000 87  المخطط المديري المشترك لإلعالمية باإلدارة  
     000 500  إدخال اإلعالمية بالسجون  

     000 320  النظام المعلوماتي للمحاكم  
     000 000 1 جهيز المحاكمت  

     000 500 1 تجهيز السجون  
     000 000 18 إقتناء تجهيزات خاصة  

     000 000 1 إقتناء أجهزة اتصاالت  
     000 200  دراسات مختلفة  

     000 800 1 إقتناء وسائل نقل  
     000 100  حفر آبار عميقة ببعض الوحدات السجنية واإلصالحية  

     000 000 10 2بناء وحدة سجنية ببلي القسط   
     000 500  برنامج المسح العقاري اإلجباري  

     000 787 39 الجملة أ   

        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  

     000 290  تهيئة و بناء محالت لألرشيف  
     000 300  ةحماية من الحرائق و عناية بالشبكات الكهربائي  

     000 150   دراسة- تهيئة مطبعة باب سعدون   
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 بحساب الدينار        

 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

     000 600  تهيئات بمحاكم الناحية  

     000 400 1 اشغال اعادة بناء ناحية توزر  
     000 800 4 لكافاشغال بناء ناحية عقارية ا  

     000 600 4 اشغال بناء ناحية وفرع  عقارية المهدية  
     000 600 2 اشغال بناء عقارية باجة  

     000 200  تهيئات بالمحاكم اإلبتدائية  
     000 200  تهيئات بمحاكم اإلستئناف  

     000 800 2 اشغال بناء وتوسيع استئناف صفاقس  
     000 200 22 توسيع السجونتهيئة و  

     000 500 4 بناء مركز التأهيل لإلفراج بأوذنة  
     000 300  بناء وحدة سجنية جديدة القصرين دراسة  

     000 300  دراسة-بناء وحدة سجنية جديدة سيدي بوزيد   
     000 300  دراسة بناء مقر اإلدارة العامة للسجون واإلصالح  

     000 540 45 ة بالجمل  

     000 327 85 2الجملة   

     I 87 726 000الجملة   

       II - التمويل العمومي  
        إعادة تقييم- 1  

  د2 520 000: التكلفة األولى  ) 4(    300 000 ديوان مساكن القضاة وأعوان العدل 
  د2 820 000: التكلفة الجديدة    000 300  )4(لعدل ديوان مساكن القضاة و أعوان وزارة ا - تهيئة مساكن 

     000 300   1الجملة   

     II  300 000الجملة    

   000 026 88   الجملة العامة  

  وزارة - 6

الشؤون 

 الخارجية

  

    

  

       I - االستثمارات المباشرة  

     000 50  تهيئات مختلفة  
     000 40  دارة المركزيةإقتناء وسائل نقل لإل  

     000 50  حماية مباني الوزارة  
     000 35  إدخال اإلعالمية باإلدارة المركزية  

     000 000 3 ترميم المراكز بالخارج  
     000 100  حماية المراكز بالخارج  

     000 500  إقتناء سيارات للمراكز بالخارج  
     000 100  جتجهيز المراكز بالخار  

     I 3 875 000الجملة    

   000 875 3   الجملة العامة  

  وزارة - 7

 الدفاع الوطني
  

    
  

  د6 651 000: التكلفة األولى  ) I     )1 - االستثمارات المباشرة  
  د8 424 000: التكلفة الجديدة       إعادة تقييم- 1  

    000 773 1 )1( لفائدة المؤسسات العمومية إقتناء تجهيزات ومعدات مختلفة  
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 بحساب الدينار        

 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

  د1 060 000: التكلفة األولى  ) 2(   000 500  )2(تجهيز مراكز التكوين و التدريب المهني   

 د1 560 000: التكلفة الجديدة         
  د6 000 000: التكلفة األولى  ) 3(   000 000 4 )3(التجهيزات الطبية   

  د10 000 000: التكلفة الجديدة         

     000 273 6  1الجملة   

        مشاريع و برامج جديدة- 2  

     000 000 2 تجهيزات إعالمية  
     000 000 2 رسم الخرائط  

     000 000 45 )ل األساسي العسكريالهيك (2016برنامج سنة   
     000 127 890 )تجهيزات عسكرية (2016برنامج سنة   

     000 127 939 2الجملة   

     I 945 400 000الجملة    

       II - التمويل العمومي  
        إعادة تقييم- 1  

     2 600 000 ديوان تنمية رجيم معتوق 
  د42 234 000: التكلفة األولى  ) 4(   000 600 2 )4( القسط الثاني - معتوق مشروع إحياء رجيم  

  د44 834 000: التكلفة الجديدة    000 600 2  1الجملة  

        مشاريع و برامج جديدة- 2 

     2 000 000 المركز الوطني لرسم الخرائط و اإلستشعار عن بعد 
     000 000 1 إقتناء تجهيزات خصوصية 

     000 900  صور جوية و فضائية  
     000 100  تجهيزات إدارية  

     000 000 2  2الجملة   

     II 4 600 000الجملة   

   000 000 950   الجملة العامة  

  وزارة - 8

 الشؤون الدينية
  

    
  

       I - االستثمارات المباشرة  
     000 100  إقتناء تجهيزات مختلفة  

     000 70   إقتناء معدات إعالمية  
     000 50  إحداث شبكة لإلعالمية  

     000 000 2 التهيئات الكبرى للمعالم الدينية  
     000 10  إستخراج أمثلة طبوغرافية للمعالم الدينية  

     I 2 230 000الجملة    

   000 230 2   الجملة العامة  

  وزارة  - 9

 ليةالما
  

    
  

       I - االستثمارات المباشرة  

        إعادة تقييم- 1  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية-أ   

  د322 000: التكلفة األولى  ) 1(   000 100  )1(دراسة لنظم الجودة بمراكز ومكاتب المراقبة   
  د422 000: التكلفة الجديدة         
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  د1 687 000: التكلفة األولى  ) 2(   000 200  )2(برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة   

  د1 887 000: التكلفة الجديدة         
  د99 000: التكلفة األولى  ) 3(   000 56  )3(توسيع مكتب مراقبة األداءات بالقصرين   

   د155 000: التكلفة الجديدة         

     000 356  الجملة أ   

     000 356  1الجملة   

        مشاريع و برامج جديدة- 2  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية-أ   

     000 30  دراسة الرساء نظام الجودة بالقباضات المالية  
     000 440  إقتناء أراضي  

     000 762 49 دراسات متعلقة بالبناءات  
     000 10  )برنامج القيادة والمساندة(دراسات متعلقة بالبناءات   

     000 300 1 )المحاسبة العمومية  برنامج(بالبناءات  دراسات متعلقة  
     000 385  برنامج تعهد و ترميم البناءات اإلدارية  

  
برنامج المحاسبة (البناءات اإلدارية  برنامج تعهد وترميم

 )العمومية
 120 000   

  

  
 مصالح  برنامج(البناءات اإلدارية  برنامج تعهد وترميم

 )الميزانية
 60 000   

  

     000 240  إقتناء وسائل نقل  
     000 330  )برنامج المحاسبة العمومية(  اقتناء وسائل نقل  

     000 560  )برنامج األداءات والجباية(ل اقتناء وسائل نق  
     000 80  )برنامج مصالح الميزانية(ل  نق اقتناء وسائل  

     000 80  )برنامج الدين العمومي(إقتناء وسائل نقل   
     000 30  إقتناء معدات إعالمية  

     000 390   )برنامج المحاسبة العمومية(  اقتناء معدات إعالمية  
     000 300  )برنامج األداءات والجباية ( اقتناء معدات إعالمية  

     000 25  )برنامج مصالح الميزانية(  اقتناء معدات اعالمية  
     000 4   )برنامج الدين العمومي(  إقتناء معدات إعالمية  

     000 100  )تهيئة وصيانة(للمالية   المدرسة الوطنية  
     000 895  توسيع قصر المالية شارع الطيب المهيري سليانة  

     000 700 2 تجهيز ميدان الرماية بالمدرسة الوطنية للديوانة  
     000 800 1 تهيئة وصيانة القباضات المالية  

     000 750  تهيئة وصيانة مكاتب المراقبة  
     000 000 4 بناء مخزن حجز بسيدي بوزيد  

     000 100 1 بناء ورشة صيانة  
     000 000 2 إقتناء مقرات جاهزة لفائدة فرق الحرس الديواني  

     000 500 6 إقتناء وسائل نقل لمصالح الديوانة  
     000 000 9 إقتناء معدات خصوصية  لمصالح الديوانة  

     000 200 5 إقتناء مراكب بحرية سريعة  
     000 000 40 زة سكانارإقتناء أجه  

     000 233  إقتناء تجهيزات ومعدات للمركز الطبي للديوانة  
     000 500 1 اقتناء أسلحة لمصالح الديوانة  
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     000 500 1 اقتناء معدات إعالمية لمصالح الديوانة  

     000 000 1 إقتناء أجهزة وزن للمكاتب الحدودية لمصالح الديوانة  
     000 105  إقتناء وسائل نقل للمركز الطبي للديوانة  

     000 600  تهيئة وصيانة مقرات الديوانة  
     000 400 2 إقتناء أجهزة مراقبة وحدات الشحن  

     000 000 2 لوماتيةاقتناء أو تطوير منظومة مع  

     000 529 137 الجملة أ   

          

        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  
     000 408 1 بناء مجمع المالية بحلق الوادي بنزرت  

     000 875  اصالح التشققات بقصر المالية بسليانة  
     000 000 8 تهيئة المعبر الحدودي بملولة  

     000 000 8 تهيئة المعبر الحدودي ببوش بجندوبة  
     000 000 8 تهيئة المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف الكاف  

  
بناء مكتب مراقبة األداءات ومغازة الطابع الجبائي 

 ومستودع بالقباضة المالية نهج الجزائر جندوبة
1 719 000   

  

     000 287 1 بناء مجمع المالية بجرجيس  

     000 289 29 الجملة ب  

     000 818 166 2الجملة   

     I 167 174 000الجملة    

      
       II - التمويل العمومي  

     60 000 000  تشجيعات مباشرة 
     000 000 10 وضع خطة لتمويل تدخالت شركات اإلستثمار الجهوية 

     000 000 25  والية14في استحثاث نسق احداث المشاريع الخاصة  
     000 000 25 آليات الضمان 

         
     2 000 000 ديوان مساكن أعوان المالية 

     000 000 2 منحة لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية 
         

     30 000 000 بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

 
 المؤسسات  تمويلمال بنكالمساهمة في الزيادة في رأس 

 الصغرى والمتوسطة
30 000 000   

  

         

     60 000 000 سلطة رقابة التمويل الصغير 
     000 000 60 وضع خطة إلعادة تمويل قروض و إعادة قروض تصرف 

     II 152 000 000الجملة    

   000 174 319   الجملة العامة  
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 وزارة -10

 التنمية

اإلستثمار         و

و التعاون 

 الدولي 

  

    

  

       I - االستثمارات المباشرة  
       التنمية*   
        إعادة تقييم- 1  
  د390 000  : التكلفة األولى) 1(   000 100  )1(تهيئة مقر الوزارة   
  د490 000: التكلفة الجديدة         
  د700 000: التكلفة األولى  ) 2(   000 80  )2(اقتناء وسائل نقل    
  د780 000: التكلفة الجديدة         
   د50 000: التكلفة األولى  ) 3(   000 10  )3(تجهيز مطبعة الوزارة   
  د60 000: التكلفة الجديدة         
  د160 000: التكلفة األولى  ) 4(   000 20  )4(إقتناء تجهيزات مختلفة   
  د180 000: التكلفة الجديدة         
  د260 000: التكلفة األولى  ) 5(   000 40  )5(اقتناء تجهيزات إعالمية للوزارة   
   د300 000: التكلفة الجديدة         
  د25 000: التكلفة األولى  ) 6(   000 20  )6(ت اقتناء واقي من الفيروسا  
  د45 000: التكلفة الجديدة         
  د50 000: التكلفة األولى  ) 7(   000 30   )7(التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية   
   د80 000: التكلفة الجديدة         
     000 300  1الجملة   
        مشاريع و برامج جديدة- 2  
     000 100  تظاهرات التعريف بالمخطط الخماسي  
     000 500  البرنامج اإلتصالي للوزارة  
     000 600   2الجملة   
     000 900  *الجملة   
       التعاون الدولي**   
     000 40  تهيئة مقري الوزارة  
     000 70  إقتناء وسائل نقل  
     000 30  ت مختلفةإقتناء تجهيزا  
     000 20  تجهيز مطبعة الوزارة  
     000 35  اقتناء معدات إعالمية للوزارة  
     000 20  "واب"تركيز موقع   
     000 15  تركيز نظام السالمة المعلوماتية  
     000 80  تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى  
     000 310  **الجملة   
     I 1 210 000الجملة   
       II - التمويل العمومي  
       التنمية*   
        إعادة تقييم- 1  

  د4 468 000: التكلفة األولى  ) 8(   7 080 000 المعهد الوطني للإلحصاء 
   د4 918 000: التكلفة الجديدة    000 450  )8(المخطط المديري لإلعالمية   



  3643صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 بحساب الدينار        
 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

  د11 079 000: التكلفة األولى  ) 9(   000 000 1 )9(مسوحات إقتصادية   
   د12 079 000: التكلفة الجديدة         
  د1 536 000 : التكلفة األولى ) 10(   000 200  )10(تهيئة مقر المعهد الوطني لإلحصاء   
   د1 736 000: التكلفة الجديدة         
  د1 597 000: التكلفة األولى  ) 11(   000 30  )11(تجهيزات مختلفة   
   د1 627 000: التكلفة الجديدة         
  د759 000: التكلفة األولى  ) 12(   000 50  )12(المجلس الوطني لإلحصاء   
   د809 000: ديدة التكلفة الج        
  د6 776 000: التكلفة األولى  ) 13(   000 000 3 )13(المسح الوطني حول التشغيل   
   د9 776 000: التكلفة الجديدة         
  د5 850 000: التكلفة األولى  ) 14(   000 500 1 )14(المسح حول اإلنفاق واإلستهالك   
   د7 350 000: التكلفة الجديدة         
  د700 000: التكلفة األولى  ) 15(   000 850  )15(إقتناء وسائل نقل   
   د1 550 000: التكلفة الجديدة         

      510 000 المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 
  د1 690 000: التكلفة األولى  ) 16(   000 200  )16(نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية  
   د1 890 000: التكلفة الجديدة        
  د1 251 000: التكلفة األولى  ) 17(   000 150  )17(تجهيزات إعالمية  
   د1 401 000: التكلفة الجديدة        
  د398 000: التكلفة األولى  ) 18(   000 100  )18(إقتناء وسائل نقل  
   د498 000: التكلفة الجديدة        
  د385 000: التكلفة األولى  ) 19(   000 30  )19(تجهيزات مختلفة  
   د415 000: التكلفة الجديدة        
  د188 000: التكلفة األولى  ) 20(   000 30  )20(تهيئات مختلفة  
   د218 000: التكلفة الجديدة        
      295 000 ديوان تنمية الشمال الغربي 
  د451 000: التكلفة األولى  ) 21(   000 40  )21(ندوات و أيام دراسية  
   د491 000: التكلفة الجديدة        
  د557 000: التكلفة األولى  ) 22(   000 80  )22(دراسات قطاعية   
   د637 000: التكلفة الجديدة         
  د196 000: ولى  التكلفة األ) 23(   000 20  )23(تجهيزات مختلفة   
   د216 000: التكلفة الجديدة         
  د430 000: التكلفة األولى  ) 24(   000 140  )24(إقتناء وسائل نقل   
   د570 000: التكلفة الجديدة         
  د464 000: التكلفة األولى  ) 25(   000 15  )25(تجهيزات اعالمية   
   د479 000 :التكلفة الجديدة         

  د798 000: التكلفة األولى  ) 26(   2 047 000 ديوان تنمية الوسط الغربي 
   د882 000: التكلفة الجديدة    000 84  )26(ندوات و دراسات  
  د513 000: التكلفة األولى  ) 27(       
   د563 000: التكلفة الجديدة    000 50  )27(تجهيزات إعالمية  
  د209 000: التكلفة األولى  ) 28(        
   د229 000: التكلفة الجديدة    000 20  )28(تجهيزات مختلفة   
  د422 000: التكلفة األولى  ) 29(        
   د492 000: التكلفة الجديدة    000 70  )29(وسائل نقل   
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  د492 000: التكلفة األولى  ) 30(   000 823  )30(بناء مقر اإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد   

   د1 315 000: التكلفة الجديدة         
  د2 560 000: التكلفة األولى  ) 31(   000 000 1 )31(بناء مقر الديوان   

  د  3 560 000: التكلفة الجديدة       

     225 000 ديوان تنمية الجنوب 

  د655 000: التكلفة األولى  ) 32(   000 30  )32(تجهيزات إعالمية  
   د685 000: التكلفة الجديدة        

  د457 000: التكلفة األولى  ) 33(   000 25  )33(تجهيزات مختلفة  
   د482 000: التكلفة الجديدة        

  د420 000: التكلفة األولى  ) 34(   000 70  )34 (وسائل النقل 
   د490 000: التكلفة الجديدة        

 
مشروع الحد من الفقر من خالل تثمين منظومة قطاع 

 )35(تربية الماشية بوالية تطاوين 
 100 000   

  د100 000: التكلفة األولى  ) 35(

   د200 000: التكلفة الجديدة        
     541 210 000 س الجهويةالمجال 

 
إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية 

)36( 
2 000 000   

  د16 000 000: التكلفة األولى  ) 36(

   د18 000 000: التكلفة الجديدة         

  
المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي 

 )37(للتضامن 
25 000 000   

  د75 000 000:  التكلفة األولى  )37(

   د100 000 000: التكلفة الجديدة         

  د624 684 000: التكلفة األولى  ) 38(   000 210 351 )38(البرنامج الجهوي للتنمية - تحسين ظروف العيش  
   د975 894 000: التكلفة الجديدة         

  
جهوي للتنمية البرنامج ال-إحداث و تدعيم مواطن الشغل

)39( 
5 000 000   

  د65 636 000: التكلفة األولى  ) 39(

   د70 636 000: التكلفة الجديدة         

  
عموالت لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح 

 )40(عمال الحضائر 
3 000 000   

  د12 681 000: التكلفة األولى  ) 40(

   د15 681 000: التكلفة الجديدة         

  د20 366 000: التكلفة األولى  ) 41(   000 000 1 )41(تدعيم لسعر شراء  الحلفاء   
   د21 366 000: التكلفة الجديدة         

  د883 165 000: التكلفة األولى  ) 42(   000 000 152 )42(حضائر عادية و ظرفية   
 د  1 035 165 000: التكلفة الجديدة         

  د19 874 000: التكلفة األولى  ) 43(   000 000 2 )43(التكوين المهني   
   د21 874 000: التكلفة الجديدة         

     60 847 000 المندوبية العامة للتنمية الجهوية 
       
  د377 000: لى  التكلفة األو) 44(   000 70  )44(المندوبية العامة للتنمية الجهوية - تجهيزات مختلفة   

   د447 000: التكلفة الجديدة         
  د971 000: التكلفة األولى  ) 45(   000 100  )45(تجهيزات إعالمية   

   د1 071 000: التكلفة الجديدة         
  د741 000: التكلفة األولى  ) 46(   000 652   )46 ( دراسات و ندوات  

   د1 393 000 :التكلفة الجديدة         
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  د244 000 000: التكلفة األولى  ) 47(   000 000 60 )47(برنامج التنمية المندمجة   

   د304 000 000: التكلفة الجديدة         
   د بواسطة196 000 000منها         

 قروض خارجية موظفة        
  د209 000: التكلفة األولى  ) 48(   000 25  )48(المعلومات الجهوية   

   د234 000: التكلفة الجديدة         

     000 214 612 1الجملة   

        مشاريع و برامج جديدة- 2  
          

     80 000 000 المجالس الجهوية 
     000 000 80  النشاط اإلقتصادي للجهاتبرنامج تدعيم 

         
      445 000 المندوبية العامة للتنمية الجهوية 

     000 400  بناءات إدارية للمندوبيات الجهوية 
     000 45  تهيئات مختلفة 

     000 445 80  2الجملة   

     000 659 692 *الجملة   

       التعاون الدولي**   
          

     1 000 000 وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي  
     000 415  أنشطة الوكالة بالخارج  

     000 302  مساندة عمليات النهوض باالستثمار الخارجي  
     000 15  إقتناء تجهيزات مختلفة  

     000 68  تجهيزات إعالمية  
     000 60  اشغال تهيئة بمقر الوكالة  

     000 20  تعزيز نظام الجودة بالوكالة  
     000 120  اقتناء وسائل نقل  

          
      275 000 الوكالة التونسية للتعاون الفني  

     000 60  المساهمة في مشاريع التعاون الفني  
     000 100  النهوض بالتعاون الفني  

     000 40  تجهيزات إعالمية  
     000 30  متابعة نظام الجودة  

     000 10  أشغال تهيئة بمقر الوكالة  
     000 35  إقتناء وسائل نقل  

          
     17 350 000 البنك اإلفريقي للتنمية  

     000 350 12 المساهمة في رأس مال البنك اإلفريقي للتنمية  
     AFRICA 5 000 000  50نمية أفريكا الصندوق الجديد للبنك اإلفريقي للت  

          
      550 000 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  

     000 550  المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  
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     6 319 000  العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعيالصندوق  

  
المساهمة في رأس مال الصندوق العربي لإلنماء 

 اإلقتصادي و اإلجتماعي
6 319 000   

  

          
     2 380 000 المصرف العربي للتنمية في إفريقيا  

  
المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمية في 

 إفريقيا
2 380 000   

  

          
     1 197 000 الشركة العربية لإلستثمار  
     000 197 1 المساهمة في راس مال الشركة العربية لإلستثمار  
          

  
المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان 

 الصادرات
000 860    

  

  
المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان وإتمان 

 دراتالصا
 860 000   

  

          
      110 000 الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي  

  
اإلنماء  والمساهمة في رأس مال الهيئة العربية لإلستثمار

 الزراعي
 110 000   

  

          
     1 264 000 البنك االسالمي للتنمية  
     000 264 1 لتنميةالمساهمة في رأس مال البنك اإلسالمي ل  
     000 305 31 **الجملة   
     II 723 964 000الجملة   
   000 174 725   الجملة العامة  

  وزارة -11

أمالك الدولة و 

الشؤون 

 العقارية

  

    

  

       I - االستثمارات المباشرة  
     000 180  إقتناء قطعة أرض لبناء مقر الوزارة  
     000 200  مختلفةتهيئات   
     000 350   إقتناء وسائل نقل  
     000 120  إقتناء تجهيزات مختلفة  
     000 120  إقتناء أثاث و معدات للمكاتب  
     000 240  دراسات و تجهيزات إعالمية  
     000 330  التسجيل العقاري  
     000 180  تحديد ملك الدولة الخاص  
     000 20   التسجيلمعاليم  
     000 20  أشغال توبوغرافية مختلفة  
     000 500  دراسات عقارية  
     000 230  إختبار العقارات المخصصة للتنمية  
     I 2 490 000الجملة    
   000 490 2   الجملة العامة  
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 وزارة -12

 الفالحة
      الموارد المائيةو

و الصيد 
 البحري

  

    

  

       I - االستثمارات المباشرة  

       اإلدارات الفنية*  
        إعادة تقييم- 1  

        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية-أ   
  د1 131 000: التكلفة األولى  ) 1(   000 000 1 )1( للقوارص الخطة الوطنية لمكافحة التدهور السريع  

   د2 131 000: التكلفة الجديدة         
  د3 000 000: التكلفة األولى  ) 2(   000 000 1 )2(الخطة الوطنية لمكافحة مرض اللفحة النارية   

   د4 000 000: التكلفة الجديدة         
  د41 665 000: التكلفة األولى  ) 3(   000 411 3 )3(سد الحركة   

   د45 076 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 23 000 000منها         

 قروض خارجية موظفة        
  د40 700 000: التكلفة األولى  ) 4(   000 500  )4(سد المالح   

   د41 200 000: التكلفة الجديدة         
   د بواسطة 24 700 000منها         

 قروض خارجية موظفة        
  د49 672 000: التكلفة األولى  ) 5(   000 000 40 )5(سد دويمس   

   د89 672 000: التكلفة الجديدة         
   د  بواسطة 36 500 000منها         

 قروض خارجية موظفة        
  د5 000 000: التكلفة األولى  ) 6(   000 100  )6(تحويل مياه سد المالح   

   د5 100 000: التكلفة الجديدة         
  د61 000 000: التكلفة األولى  ) 7(   000 150 8 )7(سد سرات   

   د69 150 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 53 150 000منها         

 قروض خارجية موظفة        
  د34 203 000: التكلفة األولى  ) 8(   000 039 1 )8) (قفصة(ير سد الكب  

   د35 242 000: التكلفة الجديدة         
   د بواسطة 14 028 000منها         

 قروض خارجية موظفة        
  د5 000 000: التكلفة األولى  ) 9(   000 000 20 )9(احداث ميناء بسيدي يوسف   

   د25 000 000: فة الجديدة التكل        
  د145 000: التكلفة األولى  ) 10(   000 80  )10(متابعة نشاط صيد التن   

   د225 000: التكلفة الجديدة     000 280 75 الجملة أ   

     000 280 75  1الجملة   

        مشاريع و برامج جديدة- 2  

        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية-أ   
     000 800  مختلفة تهيئات  
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     000 600   نقل وسائل إقتناء  

               140 000 المركزي ة  لإلدارة تجهيزات إقتناء  
     000 350   لإلعالمية المديري   المخطط  

     000 350  والتعليم الفالحي للبحوث وطنية  إعالمية كةشب إحداث  
     000 30  واإلشهار  اإلعالنات  مصاريف  

     000 000 1 المياه عن التنقيب  وكالة تجهيز  
     000 500  للتوزيع إعتمادات  

     000 300  الحرائق  من  الغابات  حماية  
     000 100  مراجعة أمثلة التهيئة الغابية  

     000 100   التربة و المياه  على  بالمحافظة متعلقة  دراسات  
     000 400  عميقة  آبار  إحياء إعادة  

     000 150  المائية الموارد  دراسة  
     000 150  والمراقبة  القيس شبكة  

     000 50  واستغاللها  الجوفية المياه طبقات  عن  البحث  
     000 300  ائيةالم المائدة تغذية  

     000 000 6 العميـــقة   اآلبار   تعويـــض  

  
دعم المجامع المائية في مجال صيانة منظومات الماء 

 الصالح للشراب
1 000 000   

  

  
دعم المجامع المائية في مجال صيانة منظومات الري 

 بالمناطق السقوية
1 500 000   

  

     000 120  بتونس الفالحية  للبحوث  الوطني  المعهد  

     000 60   الغاباتوالمياه و الريفية  الهندسة  في  للبحوث  لوطنيا  المعهد  
     000 70  األرض لمركبات  دراسات  

     000 300 1 الفالحي اإلقتصادي بالنهوض خاصة  دراسات  
     000 900    البحوث بمشروع  الخاصة  التسيير  مصاريف  

     000 20  ليم العالي والبحوث الفالحيةالتع  وكالة تجهيز  
     000 265  البيطرية  للبحوث  الوطني  المعهد  

     000 300  تدعيم البحث الفالحي  
     000 600  المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار  

     000 300  إستغالل و صيانة باخرة للبحوث  
     000 000 1 دراسة التهيئة العقارية  

     000 60  الفالحي  والتكوين اإلرشاد  وكالة تجهيز  
     000 000 2 حماية األشجار و النباتات  

     000 250  حماية و جودة المنتوجات الفالحية  
     000 500  المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية  

     000 150  تجهيزمخبر  لتحليل األعالف الحيوانية  
     000 70  الفالحة البيولوجية  

     000 450  البحري للصيد  وإجتماعية  وإقتصادية تقنية  دراسات  
     000 500  تأهيل قاعة مزود خدمات انترنات  

  د  بواسطة 12 800 000منها )  11 (   000 000 20 مشروع جهر وادي مجردة وتهيئة ضفافه  
 قروض خارجية موظفة   000 200 19 )11(ة حول البحيرات الجبلية مشروع التنمية الفالحية الريفي  
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 -رفع طاقة خزن سد بوهرتمة وتحديث قنال مجردة 

 )12(الوطن القبلي 
85 900 000   

 د  بواسطة 59 100 000منها )  12 (

 وض خارجية موظفةقر
    000 000 9 إعادة تهيئة قناة نبهانة والمنشآت الملحقة بها  

  د  بواسطة 71  200 000منها )  13 (   000 220  مصاريف تسيير مشاريع السدود  
 قروض خارجية موظفة   000 000 104 )13(خزان السعيدة   

  د  بواسطة 74 000 000ا منه)  14 (   000 000 93 )14(خزان القلعة الكبرى   
 قروض خارجية موظفة        

  د  بواسطة 132 000 000منها )  15 (   000 000 182 )15(                      ّ   قناة التحويل السعيدة بل ي   
 قروض خارجية موظفة    000 500 6 الصرف الصحي بالمؤسسات التربوية بالوسط الريفي  

     000 660  شبكة البحوث في ميدان المياه  
     000 300 10 التعداد العام للفالحة  

  
تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشرب بالوسط 

 الريفي
7 000 000   

  

     000 336 2 الخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء  
     000 000 15 إصالح ميناء قليبية  

     000 000 50 توسيع ميناء طبلبة  

     000 851 627 ة أ الجمل  

        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  

     000 350   البيطري  للطب الوطنية  المدرسة  
     000 400  الفالحية للعلوم  الوطني  المعهد  

     000 175  بمقرن  للفالحة العليا  المدرسة  
     000 15  الباب بمجاز الريفي التجهيز لمهندسي العليا  المدرسة  

     000 165  بطبرقة الغابية والمراعي الغابات معهد  
     000 175  المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم  

     000 20  بتونس  الغذائية  للصناعات العليا  المدرسة  
     000 185  بماطر  للفالحة العليا  المدرسة  

     000 180  بالكاف  للفالحة العليا  المدرسة  
     000 135  بطبرقة  البحري للصيد  المهني التكوين  مركز  

     000 350  البحري  الصيد تعليم  تجهيز معاهد  
     000 170   البحري   للصيد  المهني  ومراكزالتكوين  مدارس تهيئة  

     000 600 2 الفالحي  المهني  التكوين  
     000 50  معهد الدراسات التحضيرية بسكرة  

     000 140  المعهد األعلى للصيد البحري وتربية األسماك المائية  

  
المركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفالحة البيولوجية 

 بشط مريم
 230 000   

  

     000 230  المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش  

     000 30  المركز الجهوي للبحوث الفالحية بسيدي بوزيد  
     000 165  المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة  

     000 765 5 الجملة ب  

     000 616 633  2الجملة   

     000 896 708 *الجملة   
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         للتنمية الفالحيةجهويةالمندوبيات ال**  
        إعادة تقييم- 1  

       المشاريع الخصوصية  
        
       التخفيض 
     - 200 000 القصرين 
  د4 400 000: التكلفة األولى  ) 16(   000 200 - )16(إحداث منطقة سقوية بزلفان و هنشير الدولة  
   د4 200 000: فة الجديدة التكل   000 200 - جملة التخفيض 
       الزيادة 
      900 000 بن عروس 
  د800 000: التكلفة األولى  ) 17(   000 900  )17(بناء مقر المندوبية  
   د1 700 000: التكلفة الجديدة        
     1 000 000 نابل 
  د2 000 000: التكلفة األولى  ) 18(   000 000 1 )18(تعهد شبكات صرف المياه بزاوية الجديدي  
   د3 000 000: التكلفة الجديدة        
  د بواسطة 800 000منها        
 قروض خارجية موظفة   3 100 000  جندوبة 
  د16 900 000: التكلفة األولى  ) 19(   000 100 3 )19(تحسين التصرف في الموارد الطبيعية  
   د20 000 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 16 600 000منها         

 قروض خارجية موظفة   12 009 000 الكاف 
  د71 900 000: التكلفة األولى  ) 20(   000 009 12 )20(إحداث منطقة سقوية على سد سراط  
   د83 909 000: التكلفة الجديدة        
  د بواسطة 30 800 000منها        
 قروض خارجية موظفة   1 000 000 سليانة 
  د4 000 000: التكلفة األولى  ) 21(   000 000 1 )21(حماية سهل بوعرادة من التغدق  
   د5 000 000: التكلفة الجديدة        
     5 000 000 القصرين 
  د24 000 000: التكلفة األولى  ) 22(   000 000 5 )22(تحسين التصرف في الموارد الطبيعية  
   د29 000 000: التكلفة الجديدة        
  د بواسطة 24 000 000منها        
 قروض خارجية موظفة   14 700 000 سيدي بوزيد 
  د37 000 000: التكلفة األولى  ) 23(   000 700 14 )23(مشروع التنمية الفالحية المندمجة بسيدي بوزيد  
   د51 700 000: التكلفة الجديدة        
  د بواسطة 35 200 000منها         

 قروض خارجية موظفة   1 000 000 سوسة 

 
إعادة تهيئة المنطقة السقوية بالمياه المعالجة بالزاوية 

)24( 
1 000 000   

  د500 000: التكلفة األولى  ) 24(

   د1 500 000: التكلفة الجديدة        
  د27 940 000: األولى  التكلفة ) 25(    860 000 توزر 

 
المرحلة (تحسين التصرف فى مياه واحات الجنوب 

 )25) (الثانية
 860 000   

  د28 800 000: التكلفة الجديدة 

  
  

    
   د بواسطة 22 300 000منها 

 قروض خارجية موظفة
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    3 420 000 قبلي 

 
) مرحلة ثانية( تحسين التصرف فى مياه واحات الجنوب 

)26( 
3 420 000   

  د28 300 000: التكلفة األولى  ) 26(

   د31 720 000: التكلفة الجديدة        
  د بواسطة 24 800 000منها        
 قروض خارجية موظفة    400 000 قابس 
  د1 173 000: التكلفة األولى  ) 27(   000 400  )27(ية بأم الزيتونة احداث منطقة سقو 
   د1 573 000: التكلفة الجديدة        
     3 949 000 مدنين 
  د20 242 000: التكلفة األولى  ) 28(   000 949 3 )28(تحسين التصرف في الموارد الطبيعية  
  د24 191 000: التكلفة الجديدة        
  د بواسطة 19 491 000منها    000 338 47 جملة الزيادة 
 قروض خارجية موظفة   000 138 47 جملة المشاريع الخصوصية  
     000 138 47  1الجملة  
        مشاريع و برامج جديدة- 2 
       المشاريع المشتركة   
     000 200 2 إقتناء وسائل النقل 
     000 390  يةاقتناء  تجهيزات اعالم 
     000 180  مصاريف االشهار و اإلعالنات 
     000 900  إعتمادات للتوزيع  
     000 800 66 أشغال الغابات  
     000 800 54 أشغال المحافظة على المياه و أديم األرض  
     000 000 5 البحث عن طبقات المياه الجوفية و أستغاللها  
  د بواسطة 1 505 000منها ) 29 (   000 885 1 )29(لعميقة الموجودة تجهيز االبار ا  
 قروض خارجية موظفة   000 080 4 تعهد قنوات الرى  
     000 170 4 صيانة محطات الضخ  
     000 000 4 تهيئة المسالك الفالحية داخل المناطق السقوية  
     000 730 1 تجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائى  
     000 371  دراسات لمركبات االرض  
  د بواسطة 10 584 000منها ) 30 (   000 235  دراسات فالحية اقتصادية و احصائية  
 قروض خارجية موظفة   000 290 15 )30(تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب   
  د بواسطة 30 713 000منها ) 31 (   000 240 36 )31(تعهد هياكل التزود بالماء الصالح للشراب   
 قروض خارجية موظفة   000 190  عمليات لحماية النباتات  
     000 000 11 النهوض باالنتاج الحيوانى  
     000 120  تحسين استغالل الضيعات الخاصة  
     000 120  متابعة القروض الفالحية  
     000 912  عمليات االرشاد الفالحى  
     000 200  النهوض بالفالحة البيولوجية  
     000 115  عمليات لالرشاد فى ميدان الصيد البحرى  
     000 928 210جملة المشاريع المشتركة    

       المشاريع الخصوصية  
      445 000 أريانة 
     000 129  صيانة المباني 
     000 16  تجهيزات االدارة  
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     000 300  جهر االودية  
          

     2 021 000 بن عروس 
     000 15  صيانة المباني اإلدارية 
     000 16  تجهيزات اإلدارة 
     000 80  اقتناء عدادات للمياه 
   د بواسطة 88 000منها ) 32 (   000 110  )32(يز اآلبار العميقة إعادة تجه 
 قروض خارجية موظفة   000 800 1 ربط المنطقة السقوية القصيبي بمياه قنال مجردة 
         
     1 090 000 منوبة 
     000 81  صيانة المباني 
     000 59  تجهيزات إدارية 
     000 250  صيانة شبكات التجفيف  
     000 250  جهر االودية  
                50 000    اقتناء عد ادات  

  
صيانة المنظومات القديمة بالمناطق السقوية العمومية 

 بوالية منوبة
 400 000   

  

          
      310 000 نابل 
     000 74  صيانة المباني 
     000 16  تجهيز االدارة 
     000 70  إقتناء عدادات للمياه 
   د بواسطة 120 000منها ) 33 (   000 150  )33(إعادة تجهيز اآلبار العميقة  
 قروض خارجية موظفة       
      803 000 زغوان 
     000 11  صيانة المبانى 
     000 12  تجهيزات إدارية 
                50 000    اقتناء عد ادات 
     000 150  إحداث آبار عميقة للري 
     000 480  إحداث آبار  للماء الصالح للشراب 
   د بواسطة 80 000منها ) 34 (   000 100  )34(إعادة تجهيز اآلبار العميقة  
 قروض خارجية موظفة       
     8 001 000 بنزرت 
     000 15  انيبصيانة الم 
     000 16  تجهيز االدارة  
     000 100  لمياهصيانة قنوات التطهير وصرف ا  
     000 70  إقتناء عدادات للمياه  
     000 300  جهر األودية  
     000 500  تهيئة شبكة صرف المياه بسجنان  

  
تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب حول محور 

 )35(السراية 
7 000 000   

  د بواسطة 5 932 000منها ) 35 (

 قروض خارجية موظفة
         

     4 607 000  باجة 
     000 15  صيانة المباني االدارية 
     000 12  تجهيز االدارة  
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     000 80  إقتناء عدادات للمياه  
     000 100  صيانة قنوات صرف المياه  
     000 200  جهر األودية  
   د بواسطة 800 000منها ) 36 (   000 000 1 )36(تجفيف المنطقة السقوية بمجاز الباب   
 قروض خارجية موظفة   000 500  تجديد تجهيزات محطة الضخ بتستور  
     000 600 2 تهيئة المسالك الفالحية بالمنطقة السقوية عين يونس  
     000 100  لبحيراتصيانة السدود وا  
          

     3 387 000 جندوبة 
     000 15  صيانة المباني 
     000 12  تجهيز الألدارة 
     000 60  إقتناء عدادات للمياه 
     000 100  تركيز عدادات لقيس تدفق الماء 
 د بواسطة   160 000منها ) 37 (   000 200  )37(إعادة تجهيز اآلبار العميقة  
 قروض خارجية موظفة       

 
تهذيب محطات الضخ و شبكات الري ببوسالم بلطة 

 )38(بوعون جندوبة 
3 000 000   

   د بواسطة 2 400 000منها ) 38 (

 قروض خارجية موظفة       
     3 575 000 الكاف 
     000 29  صيانة المباني 
     000 16  تجهيزات إدارية 
     000 260 1 وديةجهر األ 
   د بواسطة 80 000منها ) 39 (   000 100  )39(اعادة تجهيز اآلبار العميقة  
 قروض خارجية موظفة   000 000 2 إعادة تهيئة المنطقة السقوية بنبر 
     000 170  إحداث آبار عميقة للماء الصالح للشرب 
         
     2 203 000 سليانة 
     000 22  نىصيانة المبا 
     000 16  تجهيز االدارة  
     000 300  جهر االودية  
     000 365  إعادة تهيئة المنطقة السقوية بالخروبة  
     000 500 1 تهيئة المسالك الفالحية الخروبة  
          

     2 776 000 القيروان 
     000 22  صيانة المباني 
     000 24  تجهيزات إدارية 
     000 350  إحداث آبار عميقة لإلستغالل 
   د بواسطة 120 000منها ) 40 (   000 150  )40(إعادة تجهيز اآلبار العميقة  
 قروض خارجية موظفة   000 880  3تعصير المنطقة السقوية العين البيضاء  
     000 870  إحداث المنطقة السقوية حدائق نصر الله 
     000 480  آبار للماء الصالح للشرابإحداث  
         
      938 000 القصرين 
     000 37  صيانة المباني 



  104عـــدد   2015 ديسمبر 29 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  3654صفحــة 

 بحساب الدينار        
 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات  المشاريع و البرامج األبواب

     000 31  تجهيز االدارة  
     000 100  صيانة السدود و البحيرات  
               100 000    قتناء عد اداتا  
   د بواسطة 256 000منها ) 41 (   000 320  )41(إعادة تجهيز اآلبار العميقة   
 قروض خارجية موظفة   000 350  إعادة تهيئة المنطقة السقوية هنشير غرس الله  
          

     1 533 000 سيدي بوزيد 
     000 15  باني اإلداريةمصيانة ال 
     000 8  جهيزات إداريةت 
   د بواسطة 120 000منها ) 42 (   000 150  )42(إعادة تجهيز اآلبار العميقة  
 قروض خارجية موظفة   000 500  إحداث آبار عميقة للري 
                60 000    اقتناء عد ادات 
     000 800  إحداث آبار للماء الصالح للشراب 
         
     3 138 000 سوسة 
     000 8  تجهيزات إدارية 
     000 90  إحداث آبار عميقة لإلستغالل 
                40 000    اقتناء عد ادات 
     000 000 3 تهيئة المنطقة السقوية القلعة الكبرى 
         
      365 000 المنستير 
     000 18  صيانة المباني 
     000 12  تجهيزات إدارية 
     000 35  ادات للمياهإقتناء عد  

  
 )43 (1تهيئة المنطقة السقوية بنبلة 

 300 000   
قروض   د بواسطة 240 000منها ) 43 (

 خارجية موظفة
          

    1 472 000 المهدية 
     000 110  صيانة المباني 

     000 12  تجهيز االدارة 
   د بواسطة 120 000منها ) 44 (   000 150  )44(إعادة تجهيز اآلبار العميقة  
 قروض خارجية موظفة   000 600  إحداث آبار عميقة للري 
     000 600  1تهيئة و تعصير المنطقة السقوية شيبة  
         
      276 000 صفاقس 
     000 110  صيانة المباني اإلدارية 
     000 26  تجهيز االدارة 
     000 140  قة الشمسيةتجهيز محطات الضخ بالطا 
         
     36 054 000 قفصة 
     000 18  صيانة المباني 
     000 16  تجهيزات إدارية 
   د بواسطة 120 000منها ) 45 (   000 150  )45(اعادة تجهيز االبارالعميقة   
 قروض خارجية موظفة   000 120  تجهيز اآلبار بالطاقة الشمسية  
     000 100  ة شبكات صرف المياهصيان  
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     000 550  إحداث آبار عميقة للتزود بالماء الصالح للشراب  

  
مشروع التنمية الفالحية المندمجة بالشريط الحدودي 

 لوالية قفصة
17 600 000   

  

     000 000 3 إحداث مناطق سقوية للري التكميلي  
     000 000 3 إحداث مناطق سقوية  
     000 500 1 إحداث آبار عميقة تعويضية  

  
تهيئة شبكة تزويد المنطقة السقوية بريش النعام بمياه 

 الري
3 000 000   

  

     000 000 7 تهيئة المسالك الفالحية  
          

     7 964 000  توزر 
     000 18  صيانة المباني 
     000 16  تجهيزات إدارية 
     000 300  تعهد شبكات صرف المياه 
     000 370 4 إحداث آبار عميقة لإلستغالل 
     000 80  صيانة أجهزة التبريد 
     000 590  إحداث المنطقة السقوية عين الكرمة 
     000 840 1 ية للري بالواحة القديمة بنفطةإستصالح الشبكة الرئيس 
     000 750   و واحة دغومس بوهالل2دعم الري بواحة تزراريت 
         
     11 283 000 قبلي 
     000 161  صيانة المباني 
     000 12  تجهيزات االدارة 
     000 100  صيانة أجهزة التبريد 
     000 150   صيانة شبكات صرف المياه 
   د بواسطة 120 000منها ) 46 (   000 150  )46(إعادة تجهيز اآلبار العميقة   
 قروض خارجية موظفة   000 100  جهر شبكات الري  
     000 90  تهيئة نقاط المياه  
     000 200  تدعيم المشاريع الحارة  
     000 70  صيانة تجهيزات الطاقة الشمسية  
     000 70  ة منطقة رجيم معتوقصيان  
                30 000    اقتناء عد ادات  
     000 000 6 تعويض اآلبار العميقة  
     000 50  تجهيز نقاط المياه بالطاقة الشمسية  

  
 وأم الفرث 1تهيئة الشبكة الرئيسية للري بواحة أم الفرث 

  ومزرع ناجي2
 450 000   

  

   د بواسطة 560 000منها ) 47 (   000 700  )47(إستصالح واحة فطناسة   
 قروض خارجية موظفة        
   د بواسطة 360 000منها ) 48 (   000 450  )48(إستصالح واحة القليعة   
 قروض خارجية موظفة        
     000 500  إقتناء معدات ثقيلة  
     000 000 2 إنجاز كشف باطني لآلبار العميقة الجيوحرارية  
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     3 118 000 قابس 
     000 26  صيانة المباني 
     000 12  تجهيزات إدارية 
     000 100  جهر وتعديل شبكات صرف المياه 
     000 80  صيانة أجهزة التبريد  
     000 800  آبار لإلستغاللإحداث   
     000 90  تدعيم مشاريع المياه الحارة  
   د بواسطة 80 000منها ) 49 (   000 100  )49(اعادة تجهيز اآلبار العميقة   
 قروض خارجية موظفة   000 100  تجهيز نقاط مياه بالطاقة الشمسية  
     000 960  2إحداث منطقة سقوية بالموازير   
     000 500  2تدعيم المنطقة السقوية بالزارات   
     000 250  إحداث آبار عميقة للماء الصالح للشراب  
     000 100  تعهد شبكة الماء الصالح للشراب بمركب زاتن  
          

     1 775 000 مدنين 
     000 37  صيانة المباني 
     000 16  تجهيزات إدارية 
     000 100  خزانات المياهصيانة  
     000 80  تعهد نقاط المياه بالمراعي 
     000 80  تجهيز نقاط المياه بالمراعي 
   د بواسطة 80 000منها ) 50 (   000 100   )50(إعادة تجهيز اآلبار العميقة  
 قروض خارجية موظفة              30 000    اقتناء عد ادات 
     000 150  ر الكهربائىتجهيز اآلبار العميقة بالتيا 
     000 300  تعصير و تهيئة المناطق السقوية بالفجيج و بو حامد  
     000 782  توسعة المنطقة السقوية بالمياه المعالجة بآغير 
     000 100  إحداث آبار عميقة للماء الصالح للشراب 
         
     1 238 000 تطاوين 
     000 22  صيانة المباني 
     000 16  دارةتجهيز اال 
   د بواسطة 120 000منها ) 51 (   000 150  )51(إعادة تجهيز اآلبار العميقة  
 قروض خارجية موظفة   000 390  إحداث آبار عميقة للري  
     000 30  تعهد نقاط المياه بالمراعي  
                30 000    اقتناء عد ادات  
     000 600  لقصبةإحداث منطقة سقوية ا  
     000 372 98 جملة المشاريع الخصوصية   
     000 300 309  2الجملة   
     000 438 356 **الجملة   
     I 1065 334 000الجملة   
       II - التمويل العمومي  
       اإلدارات الفنية*  

     186 800 000 تشجيعات مباشرة 
     000 800 50 قطاعي الفالحة والصيد البحريمنحة المحروقات ل  
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تشجيع الدولة لإلستثمار في قطاع الفالحة و الصيد 

 البحري
79 000 000   

  

     000 000 57 دعم قطاع الحليب  
          

     839 500 000 طنية إلستغالل و توزيع المياهالشركة الو 
  د  بواسطة 532 000 000منها )  52 (   000 000 650 )52(محطة تحلية مياه البحر بصفاقس  
 قروض خارجية موظفة       
  د  بواسطة 155 000 000منها )  53 (   000 000 189 )53(محطة تحلية مياه البحر بالزارات  

 
يري لتحسين تزويد مدينة قفصة بالماء المخطط المد

 الصالح للشراب
 500 000   

 قروض خارجية موظفة

         
     1 200 000 الوكالة العقارية الفالحية 
     000 150  تجهيزات 
     000 050 1 عمليات  متصلة باإلصالح الزراعي 
         
     000 340 1 وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية 
     000 210   التجهيزات 

 
المصاريف المتعلقة بتنمية القطاع الفالحي وعمليات 

 اإلشهار
1 130 000   

  

         
      340 000 المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل 
     000 285  تجهيزات 
     000 55  تهيئة مراكز لتجويد الخيل  
          

     5 335 000 شية و توفير المرعىديوان تربية الما 
     000 400 1 مشاريع تحسين السالالت 
     000 200  برنامج اإلحاطة بقطاع الحليب 
     000 200  تهيئة المباني وتجهيزات 
     000 650  اإلحاطة بتربية  الغنم والماعز  واإلبل 
     000 105  إقتناء وسائل نقل 
                                460 000 عالمي ة و المحاسبة التحليلي ةالمخطط المديري لإل 
     000 600  برنامج تهجين األبقار بسالالت لحمية 
     000 720 1 مشروع تنمية الموارد العلفية 
         
     10 900 000 ديوان الحبوب 

 
منحة تكوين المخزون اإلحتياطي و اإلستراتيجي من 

 البذور
9 400 000   

  

     000 500 1 ذور القصيبةتوريد ب 
         
     1 480 000 الشركة الوطنية لحمايات النباتات 
     000 480 1 تهيئات وتجهيزات 
         
      960 000 معهد المناطق القاحلة 
     000 400  تهيئات مختلفة 
     000 70  إقتناء وسائل نقل  
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     000 220  إقتناء تجهيزات مختلفة  
     000 20  تثمين نتائج البحوث  
     000 50  إقتناء معدات إعالمية  
     000 30  دراسات  
     000 100  بناء مكاتب ومخابر  
     000 70  تجهيزات ومعدات علمية  
          

      380 000 القطب التكنولوجي بالجنوب 
     000 100  اقتناء وسائل نقل  
     000 40  اقتناء معدات إعالمية  
     000 130  اقتناء تجهيزات مختلفة  
     000 30  دراسات  
     000 80  تهيئات و إصالحات مختلفة  
          
     000 235 1048 *الجملة    
     II 1048 235 000الجملة    
   000 569 113 2   الجملة العامة  

 وزارة -13

 الصناعة

 الطاقةو

  المناجمو

 I - االستثمارات المباشرة

    

  

        إعادة تقييم- 1  
  د4 907 000: التكلفة األولى  ) 1(   000 800 1 )1(بناء مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت   
   د6 707 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 1 407 000منها         
 قروض خارجية موظفة        

  
بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بسوسة 

)2( 
2 500 000   

  د6 130 000: التكلفة األولى  ) 2(

   د8 630 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 2 730 000منها         
 قروض خارجية موظفة        

  
بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي 

 )3(بالمنستير 
2 190 000   

  د5 558 000: التكلفة األولى  ) 3(

   د7 748 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 2 308 000منها         
 رجية موظفةقروض خا   000 490 6  1الجملة   
        مشاريع و برامج جديدة- 2  
     000 140  نقل وسائل إقتناء  
     000 133  المخطط المديري لإلعالمية  

  
برنامج إرساء نظام الجودة باإلدارات العامة التابعة لوزارة 

 المناجمالصناعة و الطاقة و 
 10 000   

  

     000 283   2الجملة   
     I 6 773 000الجملة    
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       II - التمويل العمومي  
        إعادة تقييم- 1  

      485 000 الديوان الوطني للمناجم 
  د2 724 000: التكلفة األولى  ) 4(   000 85   )4 (المديري لإلعالمية مخططال 
   د2 809 000: التكلفة الجديدة        
  د1 600 000: التكلفة األولى  ) 5(   000 400  )5(بناء مركب معلومات  
  د2 000 000: التكلفة الجديدة        
  د3 953 000: التكلفة األولى  ) 6(    550 000 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 
  د4 253 000: التكلفة الجديدة    000 300  )6(يد إستهالك الطاقة برامج مختلفة لترش 
         
   د450 000: التكلفة األولى  ) 7(   000 250  )7(متابعة ومراقبة تقليص انبعثات الغازات الدفيئة  
    د700 000: التكلفة الجديدة        

 
برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق 

 داخليةال
000 300 2   

  

  
برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية 

)8( 
2 300 000   

  د8 006 000: التكلفة األولى  ) 8(

   د10 306 000: التكلفة الجديدة         
     000 335 3  1الجملة   
        مشاريع و برامج جديدة- 2  

     1 726 000 وكالة النهوض بالصناعة 
     000 780  باإلستثمار النهوض 
     000 30  تجهيزات إقتناء 
     000 460  اإلحاطة بالمستثمرين الشبان 
     000 140  تهيئة المقر االجتماعي 
     000 30  إقتناء وسائل نقل 
     000 120  اليوم الوطني لمحاضن المؤسسات 
     000 166  المخطط المديري لإلعالمية 
         
      790 000 الديوان الوطني للمناجم 
     000 170  الجيولوجية البحوث 
     000 110  المنجمية البحوث 
     000 210  تجهيزات  إقتناء  
     000 60  ترويج القطاع المنجمي 
     000 40  إقتناء وسائل نقل 
     000 200  تعهد وصيانة المقر اإلجتماعي 
         
     2 285 000 المخبر المركزي للتحاليل و التجارب 
     000 588 1 للمخابر تجهيزات إقتناء 
     000 25  إدارية تجهيزات إقتناء 
     000 95  إقتناء وسائل نقل  
     000 30  تكوين و إعتماد المخابر  
     000 225  المخطط المديرى لإلعالمية  
     000 322  إحداث فرع جهوي بصفاقس لدائرة المعادن الثمينة  
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     1 110 000 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 
     000 160  صيانة التجهيزات 
     000 40  تجهيزات 
     000 20  سائل النقلإقتناء و 
     000 850  التحسيس 
     000 40  المخطط المديري لالعالمية 
         
     55 000 000 صندوق التطوير و الالمركزية الصناعية 
     000 000 55 صندوق التطوير والالمركزية الصناعية 
         
      30 000 المجلس الوطني لالعتماد 
     000 30  معدات إعالمية و مكتبيةإقتناء  
     000 941 60  2الجملة  
     II 64 276 000الجملة   
   000 049 71   الجملة العامة  

  وزارة -14

 التجارة 
  

    
  

   I - رةالمباش االستثمارات       
        إعادة تقييم- 1  
   د958 000: التكلفة األولى  ) 1(   000 105  )1(د بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزي  
    د1 063 000: التكلفة الجديدة         
   د875 000: التكلفة األولى  ) 2(   000 70  )2(بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بباجة   
    د945 000: التكلفة الجديدة         
     000 175   1الجملة   
       يع و برامج جديدة مشار- 2  
     000 80  مختلفــة دراســات  
     000 160  دراسات للمعهد الوطني لإلستهالك  
     000 50  مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني لإلستهالك  
     000 300  نقل وسائل إقتناء  
     000 90  إقتناء تجهيزات مختلفة  
     000 30  يا القانونية و مراقبة الجودةاقتناء تجهيزات المترولوج  
     000 40  إقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة  
     000 70  إعالمية تجهيزات إقتناء  
     000 10  إقتناء تجهيزات إعالمية لمجلس المنافسة  
     000 25  عمليات إشهارية وتحسيسية للمعهد الوطني لإلستهالك  
     000 10  إلدارة الجهوية للتجارة بالقيروان بناء مقر ا  
     000 10  بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بالقصرين  
     000 10  بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بزغوان  
     000 885   2الجملة   
     I 1 060 000الجملة    
       II - التمويل العمومي  
       برامج جديدة مشاريع و - 2  
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     5 140 000 مركز النهوض بالصادرات 
     000 90  تجهيزات إعالمية إقتناء 
     000 600  بالصادرات النهوض 
     000 400 4 والتظاهرات المعارض  
     000 50  جهيزات مختلفةت إقتناء  
     000 140 5  2الجملة   
     II 5 140 000الجملة    
   000 200 6   الجملة العامة  

 وزارة  -15

تكنولوجيات  

 اإلتصال

اإلقتصاد و

 الرقمي

  

    

  

       I - االستثمارات المباشرة  
        إعادة تقييم- 1  
   د23 999 000: التكلفة األولى  ) 1(   000 170 1 )1(المدرسة العليا للمواصالت   
    د25 169 000: التكلفة الجديدة         
   د5  975 000: التكلفة األولى  ) 2(   000 600  )2(المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت   
    د6 575 000: التكلفة الجديدة         

  
قد مؤتمرات بالفيديو بقاعة اإلجتماعات اقتناء منظومة لع

)3( 
 60 000   

   د80 000: التكلفة األولى  ) 3(

    د140 000: التكلفة الجديدة         

  
اقتناء وتركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات الخاصة 

بمنظومة المراقبة لحركة اإلتصاالت لفائدة الوكالة الفنية 

 )4(لإلتصاالت 
34 000 000   

   د10 000 000: التكلفة األولى  ) 4(

    د44 000 000: التكلفة الجديدة    000 830 35  1الجملة   
         
        مشاريع و برامج جديدة- 2  
     000 10  تجهيزات لتكييف الهواء  
     000 304  الوكالة الفنية لالتصاالت  

  
شرفة على نظم وضع فضاء الكتروني لفائدة الهياكل الم

 المعلومات
 200 000   

  

     000 514   2الجملة   
     I 36 344 000الجملة   
   000 344 36   الجملة العامة  

  وزارة -16

 السياحة

الصناعات و

  التقليدية

 I - االستثمارات المباشرة

    

  

        مشاريع و برامج جديدة- 2  
     000 70  إقتناء وسائل نقل  
     000 10  إقتناء تجهيزات مختلفة  
     000 20  إقتناء تجهيزات إعالمية  
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تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا 

 للسياحة بسيدي الظريف
 20 000   

  

     000 20  تجهيزات إعالميةإقتناء   

  
تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة 

 بسيدي الظريف
 20 000   

  

  
تهيئات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي 

 الظريف
 20 000   

  

     000 379  المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي  
     000 559   2الجملة   
     I  559 000الجملة    
       II - التمويل العمومي  
        مشاريع و برامج جديدة- 2  

     67 168 000 الديوان الوطني التونسي للسياحة 
     000 287 4 البنية األساسية والتهيئات السياحية 
     000 50  دراسات و بحوث 
     000 150  تهيئات و تجهيزات بالمقر 
     000 250  تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات 
     000 100  إقتناء سيارات 
     000 200  إقتناء تجهيزات إعالمية 
     000 300  تهيئة مراكز التكوين 
     000 300  تجهيز مراكز التكوين 
     000 500 8 إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية 
     000 000 53  النشربرنامج الدعاية و 
     000 31  تسديد قرض 
         
     6 605 000 الديوان الوطني للصناعات التقليدية 
     000 950 2 عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية 
     000 60  تجهيزات مختلفة  
     000 80  تهييئات مختلفة  
     000 70  إقتناء تجهيزات إعالمية  
     000 29  ندوات  جهوية  
     000 000 3 مال متداول للحرفيين  
     000 30  إحداث قرية حرفية بجربة  
     000 386  دار الصناعات التقليدية ببن عروس  

 
المركز الفني لإلبتكار و التجديد و اإلحاطة في 

 الزربية و الحياكة
000 110    

  

     000 40  دراسات و بحوث 
     000 15  عمليات شراكة مع مصممين إلبتكار نماذج جديدة 
     000 45  ورشة تجارب نموذجية  
     000 5  ندوات  جهوية  
     000 5  معارض و تظاهرات  
     000 883 73  2الجملة   
     II 73 883 000الجملة    
   000 442 74   الجملة العامة  
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 وزارة -17 

 التجهيز

 اإلسكانو

التهيئة و

 الترابية

  تغيير عنوان مشروعين : 

    

  

       :عوضا عن   
       كلم من المسالك الريفية 1000تهيئة   
       :اقرأ   
       ةكلم من المسالك الريفي 349تهيئة   
          
       :عوضا عن   
       روضة رئيس الجمهورية السابق  
       :اقرأ   
       بورقيبة روضة آل  
          
       I - االستثمارات المباشرة  
        إعادة تقييم- 1  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية-أ   
       التخفيض  

  
راضي و عقارات و تحويل الشبكات بالطرقات إقتناء أ

  )1(السيارة 
-30 000 000   

   د92 215 000: التكلفة األولى  ) 1(

    د62 215 000: التكلفة الجديدة         
   د291 400 000: التكلفة األولى  ) 2(   000 930 84- )2( كلم من المسالك الريفية 349تهيئة   
    د206 470 000: دة التكلفة الجدي        
  د بواسطة 103 670 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د393 500 000: التكلفة األولى  ) 3(   000 000 25- )3 (2012 برنامج - طرقات مهيكلة بالمدن الكبرى   
    د368 500 000: التكلفة الجديدة         
 اسطة  د بو217 000 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د154 000 000: التكلفة األولى  ) 4(   000 000 50- )4 (2014تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج   
    د104 000 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 62 000 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د451 000: التكلفة األولى  ) 5(   000 228 - )5(نية مختلفة دراسات و بحوث ميدا  
    د223 000: التكلفة الجديدة         
  د608 000: التكلفة األولى  ) 6(   000 506 - )6(مسح توبوغرافي و خرائط   
   د102 000: التكلفة الجديدة         
  د401 000: التكلفة األولى  ) 7(   000 110 - )7(المثال التوجيهي لتونس الكبرى   
   د291 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 150 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د1 033 000: التكلفة األولى  ) 8(   000 711 - )8(المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني   
   د322 000: التكلفة الجديدة         
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   د1 108 000: التكلفة األولى  ) 9(   000 657 - )9(االمثلة التوجيهية للمناطق الحساسة   
   د451 000: التكلفة الجديدة         
  د200 000: التكلفة األولى  ) 10(   000 103 - )10 (دراسة التهيئة الترابية و النسيج الصناعي  
   د97 000: التكلفة الجديدة         
  د500 000: التكلفة األولى  ) 11(   000 300 - )11(دراسة االحواض الساكبة للشمال   
   د200 000: التكلفة الجديدة         

  
يات سيدي إعداد االمثلة التوجيهية للتهيئة و التنمية بوال

 )12(بوزيد و القصرين و جندوبة و الكاف 
- 50 000   

  د400 000: التكلفة األولى  ) 12(

  د350 000: التكلفة الجديدة    000 595 192- جملة التخفيض  
       الزيادة  
  د 100 500 000: التكلفة األولى  ) 13(   000 000 22 )13(حماية تونس الغربية من الفيضانات   
    د122 500 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 97 300 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د20 814 000: التكلفة األولى  ) 14(   000 000 1 )14(تهيئة المعابر الحدودية   
    د21 814 000: التكلفة الجديدة         
   د53 458 000: التكلفة األولى  ) 15(   000 000 7 )15 (2003 برنامج  -  الطرقات  المهيكلة للمدن  
    د60 458 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 17 900 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د47 320 000: التكلفة األولى  ) 16(   000 150 1 )16 (2009 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي   
    د48 470 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 25 320 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د169 982 000: التكلفة األولى  ) 17(   000 490 11 )17 (2008طرقات تونس الكبرى  برنامج   
    د181 472 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 83 989 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د161 650 000: التكلفة األولى  ) 18(   000 400 52 )18 (2009طرقات تونس الكبرى برنامج   
    د214 050 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 103 050 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د42 057 000: التكلفة األولى  ) 19(   000 800 23 )19 (2010ر الشبكة الجهوية للطرقات برنامج تطوي  
    د65 857 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 25 904 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د20 000 000: التكلفة األولى  ) 20(   000 300 2 )20(معالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة   
    د22 300 000: التكلفة الجديدة         
   د138 000 000: التكلفة األولى  ) 21(   000 650 41 )21 (2012طرقات تونس الكبرى برنامج   
    د179 650 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 89 050 000منها         
 وض خارجية موظفةقر        
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   د42 658 000: التكلفة األولى  ) 22(   000 000 59 )22(تهيئات السالمة المرورية على الشبكة المرقمة   
    د101 658 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 53 558 000ا منه        
 قروض خارجية موظفة        
   د231 000 000: التكلفة األولى  ) 23(   000 855 16 )23 (2014تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج   
    د247 855 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 143 050 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د55 000 000: التكلفة األولى  ) 24(   000 750 2 )24 (2014بناء جسور برنامج   
    د57 750 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 32 890 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د35 000 000: التكلفة األولى  ) 25(   000 000 35 )25 (2014طرقات تونس الكبرى برنامج   
    د70 000 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 37 000 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
   د20 000 000: التكلفة األولى  ) 26(   000 700 5 )26( منعرج تالة بوالية القصرين   
    د25 700 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 13 800 000 منها        
 قروض خارجية موظفة        
   د15 065 000: التكلفة األولى  ) 27(   000 725  )27(حماية مدينة الرديف من الفيضانات   
    د15 790 000: التكلفة الجديدة    000 820 282 جملة الزيادة  
     000 225 90 الجملة أ   
     000 225 90 1الجملة   
        مشاريع و برامج جديدة- 2  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية-أ   
     000 350   المدنية  بالبنايات خاصة  دراسات  
     000 100  تهيئة و صيانة  المساكن اإلدارية  
     000 70  تصفية الوضعية اإلدارية للمباني اإلدارية  
     000 500  وسائل نقل إقتناء  
     000 50  مختلفة تجهيزات إقتناء  
     000 150   واإلشهـار  اإلعالنات  مصاريف  
     000 150 1 المدنية البنايات مشاريع  إنجاز متابعة  مصاريف  
     000 100  البحرية  المنشآت مشاريع  إنجاز متابعة  مصاريف  
               400 000 العمومي ة        البحري ة  األمالك   
     000 500  ة شواطىء المهدية من اإلنجراف البحريحماي  
     000 700  حماية شواطئ صفاقس من االنجراف البحري  
     000 800  حماية شاطئ المامونية من اإلنجراف البحري  
     000 500 5 الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات  
     000 500 1 امات من الفيضاناتحماية مدن نابل والمرازقة والحم  
     000 000 3 حماية مدينة الكاف من الفيضانات  
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     000 500 1 حماية مدينة غار الدماء من الفيضانات  
     000 280 1 التوبوغرافي  المسح  
     000 300  لصور الجوية و خرائط المدنا  
ّ    مخط طات         000 100   التهيئة   
     000 000 2 أشغال جيوديزية  
     000 50  معدات خاصة بمخططات التهيئة العمرانية  
     000 200  آل بورقيبة  روضة   
     000 610   الكبرى  لتونس التعمير  لوكالة  اإلستثمار  برنامج   
     000 50   تركيز موزعات هاتف باإلدارات الجهوية  

  
 برنامج -  الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور 

2016 
110 000 000   

  

  د بواسطة 49 520 000منها ) 28 (   000 800 100 )28 (2016 برنامج -  طرقات تونس الكبرى   
 قروض خارجية موظفة        
  د بواسطة 136 800 000منها ) 29 (   000 000 237 )29 (2016 برنامج -ات المرقمة  تهيئة شبكة الطرق  
 قروض خارجية موظفة        
  د بواسطة 177 800 000منها ) 30 (   000 600 302 )30 (2016 برنامج - تدعيم شبكة الطرقات المرقمة   
 قروض خارجية موظفة        
  د بواسطة 28 500 000منها ) 31 (   000 000 50 )31 (2016بناء جسور برنامج   
 قروض خارجية موظفة        
     000 000 90 مشاريع خاصة بالواليات ذات األولوية  
     000 000 10  اقتناء أراضي لفائدة الطريق السيارة في اتجاه قفصة  

  
 اقتناء أراضي لفائدة مشاريع الطرقات المهيكلة للمدن 

 زرتوجسر بن
10 000 000   

  

  
 20 اقتناء أراضي لفائدة الطريقين الحزاميتين إكس 

 30وإكس 
35 000 000   

  

  د بواسطة 48 000 000منها ) 32 (   000 000 60 )32 (20 بين الطريقين اكس و اكس 4 الطريق اكس   
 قروض خارجية موظفة        
  د بواسطة 109 000 000منها ) 33 (   000 000 188 )33 (2016 برنامج -  تهيئة المسالك الريفية   
 قروض خارجية موظفة        
     000 000 2 حماية مدينة تالة من الفيضانات  
                                                   100 000 دراسة حول التهيئة الترابي ة والمدخرات العقاري ة  
     000 000 5  الصيانة الدورية لبطاحات جربة  
     000 460 1221 الجملة أ   
        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  
     000 200  الفرق  مقرات وتهذيب  وتوسيع بناء  
     000 15  بمدنين  الجهوية اإلدارة  توسيع  
     000 270  أسيجة بناء  
     000 80  بباجــة الجهوية  اإلدارة تهيئـة  
     000 20  بقبلي  الجهوية اإلدارة  توسيع  
     000 90  بقفصة الجهوية  تهيئـة اإلدارة  
     000 40  بجندوبة  الجهوية اإلدارة تهيئة  
     000 200  الجهوية بصفاقس توسيع اإلدارة  
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     000 60  تهيئة اإلدارة الجهوية ببن عروس  

     000 50  تهيئة االدارة الجهوية بتونس  
     000 15   تهيئة اإلدارة الجهوية بأريانة  

     000 000 55 2016 برنامج -  الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   
     000 000 50 2016 برنامج -  طرقات بمداخل المدن   

     000 040 106 الجملة ب  

     000 500 1327 2لة الجم  

     I 1417 725 000الجملة   

       II - التمويل العمومي  
        مشاريع و برامج جديدة- 2  

     1 300 000 شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس 

 
مصاريف متابعة أشغال استصالح وتهيئة السواحل 

 الشمالية لمدينة صفاقس
 800 000   

  

 
الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهيئة السواحل 

 الشمالية لمدينة صفاقس
 270 000   

  

     000 230  صيانة وحراسة حوزة  مشروع تبارورة 

         
      600 000 مركز التجارب و تقنيات البناء 

     000 600  اقتناء معدات البحث 

     000 900 1 2الجملة   

     II 1 900 000 الجملة   

   000 625 419 1   الجملة العامة  

 وزارة -18

البيئة والتنمية 

 المستدامة

  
    

  

       I - االستثمارات المباشرة  
        إعادة تقييم- 1  

   د1 579 000: التكلفة األولى  ) 1(   000 20  )1(للوزارة   اإلعالمية برنامج  
    د1 599 000: دة التكلفة الجدي        

  د568 000: التكلفة األولى  ) 2(   000 42  )2(منظومات خاصة بالنظام المعلوماتي للبيئة   
   د610 000: التكلفة الجديدة         

  د100 000: التكلفة األولى  ) 3(   000 100  )3(دراسة حول آفاق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات   

   د200 000: التكلفة الجديدة    000 162  1الجملة   

        مشاريع و برامج جديدة- 2  
     000 300  نقل وسائل إقتناء  

     000 20  ومعدات  أثاث إقتناء  
     000 20  ومكتبية  إعالمية معدات إقتناء  

     000 50  للوزارة  اإلعالمية برنامج  
     000 100  إقتناء منظومات للتصرف و المتابعة  

     000 70  إقتناء تجهيزات إعالمية  
     000 20  إقتناء منظومات و تطبيقات إعالمية  
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     000 50  منظومات خاصة بالنظام المعلوماتي للبيئة  
     000 70  دراسات اعالمية  
     000 30  جودة الخدمات اإلدارية  
     000 350   التحسيس برنامج  
     000 50  برنامج اإلحتفال بيوم البيئة  
     000 350  تجهيز المخابر: دعم البنك الوطني للجينات   

  
تنفيذ بعض الخدمات في إطار أنشطة مكتب المساندة 

 لإلقتصاد األخضر
 250 000   

  

  
تطوير اإلطار المؤسساتي والتشريعي لمقاومة الحشرات 

 واآلفات بالوسط الحضري والريفي
 100 000   

  

  
اعداد األمثلة الخضراء لدعم التنوع البيولوجي والحد من 

 تأثيرات التغيرات المناخية بالمدن الكبرى
 300 000   

  

  
 اعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية للوقاية والتصرف

 ومقاومة األصناف الغربية والغازية
 100 000   

  

     000 70  دعم تنفيد اإلطار الوطني للسالمة اإلحيائية  

  
التصرف المستدام في المنظومات الرعوية بالوسط 

 التونسي
 40 000   

  

  
دراسة حول وضع برنامج مندمج إلزالة التلوث بمنطقة 

 خليج قابس
 250 000   

  

  
ل وضع برنامج مندمج إلزالة التلوث بمنطقة دراسة حو

 الحوض الساكب لوادي مجردة
 150 000   

  

  
وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية في المجال البيئي 

 2020- 2016للفترة 
 200 000   

  

  
تركيز مسار البناءات المستدامة وإعداد مواصفات البناء 

 اإليكولوجي
 100 000   

  

     000 040 3  2الجملة   
     I 3 202 000الجملة    
       II - التمويل العمومي  
        إعادة تقييم- 1  

      300 000 الوكالة الوطنية لحماية المحيط 

 
تجهيز المخبر المتنقل لمتابعة نوعية الهواء من المصدر 

)4( 
 200 000   

  د300 000: التكلفة األولى  ) 4(

   د500 000: يدة التكلفة الجد       
  د310 000: التكلفة األولى  ) 5(   000 100  )5(شبكة متابعة تلوث التربة  
   د410 000: التكلفة الجديدة      
     4 000 000 وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 
  د2 000 000  : التكلفة األولى) 6(   000 000 4 )6(أشغال حماية شاطئ الرفراف من االنجراف البحري  
   د6 000 000: التكلفة الجديدة        
     1 950 000 الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 
  د1 400 000: التكلفة األولى  ) 7(   000 400                          ّ   مراكز التحويل بوالية قبل ي3انجاز  (7)  
   د1 800 000: التكلفة الجديدة        
  بواسطة  د840 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
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انجاز أشغال توسيع الخانات المهيئة لردم النفايات بمصبي 

 )8(صفاقس وقابس 
 550 000   

  د3 050 000: التكلفة األولى  ) 8(

   د3 600 000: لجديدة التكلفة ا        
  د بواسطة 1 800 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
  د50 000: التكلفة األولى  ) 9(   000 000 1 )9(دراسة حول إنجاز مصب مراقب بتونس الكبرى   
   د1 050 000: التكلفة الجديدة     000 250 6 1الجملة   
        مشاريع و برامج جديدة- 2  

      696 000 الوكالة الوطنية لحماية المحيط 
     000 200  برنامج التحسيس 
     000 100  نقل وسائل إقتناء     
     000 80  تهيئة محمية إشكل  
     000 216  شبكة مراقبة نوعية الهواء  
     000 100  تأهيل اإلعالمية بالوكالة  
          

      215 000 ولي لتكنولوجيا البيئةمركز تونس الد 
     000 70  تجهيز المخابر 
     000 40  تجهيزات إعالمية 
     000 105  تدعيم أنشطة المركز و اإلحاطة الفنية بالصناعيين 
         
     4 090 000 وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 
     000 90  التكوين و التحسيس 
     000 100   وسائل نقلإقتناء 
     000 700  المساهمة في تنظيف الشواطئ 
     000 50   رفع الحشائش البحرية 
     000 150  تاهيل الشواطئ 

 
أشغال حماية الشريط الساحلي من هرقلة الى سوسة من 

 اإلنجراف البحري
3 000 000   

  

         
     31 212 000 الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 
     000 30  اقتناء وسائل نقل 
     000 812 6 مشروع استخراج و معالجة الغازات من المصبات المراقبة 
     000 500  دراسة حول منظومة التصرف في النفايات بجزيرة جربة  

  
دراسة حول منظومة التصرف في النفايات بالمنستير 

 سوسة و المهدية
 500 000   

  

     000 370  دراسة حول التصرف في النفايات بوالية تطاوين  

  
 المخصصة لردم النفايات بوالية 2برنامج توسعة الخانة 

 )10(صفاقس 
5 000 000   

 د بواسطة 3 000 000منها ) 10 (

 قروض خارجية موظفة
    000 213 18 2الجملة   
     II 24 463 000الجملة    
   000 665 27   الجملة العامة  
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 وزارة  -19 

 النقل
  

    
  

       I - االستثمارات المباشرة  
  د25 000: التكلفة األولى  ) 1(      إعادة تقييم- 1  
   د950 000: جديدة التكلفة ال   000 925  )1(بناء مقر الوزارة   

  
تركيز و إستغالل المنظومة الوطنية للتصرف في الوثائق 

 )2(العمومية و االرشيف 
 2 000   

  د50 000: التكلفة األولى  ) 2(

   د52 000: التكلفة الجديدة    000 927   1الجملة   
        مشاريع و برامج جديدة- 2  
     000 140  إقتناء وسائل نقل  
     000 80  إقتناء تجهيزات إدارية  
     000 100  تجسيم المخطط المديري لإلعالمية  

  
دراسة حول التأثيرات المحتملة لفتح االجواء مع االتحاد 

 األوروبي على االقتصاد الوطني
 100 000   

  

     000 420   2الجملة   
     I 1 347 000الجملة   
       II - التمويل العمومي  
        إعادة تقييم- 1  

     4 406 000 الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 
  د15 149 000: التكلفة األولى  ) 3(   000 500  )3(إصالح أضرار الفيضانات و زحف الرمال  
   د15 649 000: التكلفة الجديدة        
  د بواسطة 3 000 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
  د48 022 000: التكلفة األولى  ) 4(   000 500 2 )4(شبكة االتصاالت بين القطار و المحطات   
   د50 522 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 25 276 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
  د7 490 000: التكلفة األولى  ) 5(   000 850  )5(تنظيم الصيانة و تأهيل اإلتصاالت   
   د8 340 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 1 750 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
  د29 291 000: التكلفة األولى  ) 6(   000 446  )6(تجهيز اإلتصاالت  على خط تونس غار الدماء   
   د29 737 000: دة التكلفة الجدي        
  د بواسطة 25 332 000منها         
 قروض خارجية موظفة        
  د319 621 000: التكلفة األولى  ) 7(   000 110  )7(كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس   
   د319 731 000: التكلفة الجديدة         
  د بواسطة 264 599 000منها         

 قروض خارجية موظفة    120 660 000  النقل الحديدي عبر المترو- ة النقل بتونس شرك 
  د43 000 000: التكلفة األولى  ) 8(   000 000 120 )8(تحسين طاقة إستعاب الجذع المركزي للمترو  
   د163 000 000: التكلفة الجديدة        
  د بواسطة 120  000 000منها         
 روض خارجية موظفةق        
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  د29 200 000: التكلفة األولى  ) 9(   000 660  )9(تجديد وصيانة السكة   
   د29 860 000: التكلفة الجديدة    000 066 125 1الجملة   
       مج جديدة مشاريع و برا- 2  

     717 900 000 الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 
     000 000 20 تجديد الشبكة  
     000 400  حماية شبكة السكك الحديدية  
     000 100  إصالح أضرار الفيضانات و زحف الرمال  
     000 500 9 شبكة االتصاالت بين القطار و المحطات  
     000 600 13 زات السالمةتجهي  
     000 000 2 دراسات  
     000 300  ممرات تحتية وعلوية باألحواز الجنوبية  
     000 650 3 تنظيم الصيانة و تأهيل اإلتصاالت  
     000 000 1 تهيئةالخطوط داخل المحطات  
     000 500 7 تهيئة مراكز الصيانة  
     000 000 15 برنامج الصيانة الكبرى  
     000 550   تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط  
     000 000 7 تأهيل البنية األساسية لمحطة نقل البضائع  
     000 800 7  الرابط بين تونس و القصرين6تأهيل الخط   
     000 500 4 تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع  
  د بواسطة 622 000 000منها ) 10 (   000 000 625 )10(لشبكة الحديدية السريعة اقتناء عربات لفائدة ا  
 قروض خارجية موظفة        

     31 600 000  النقل الحديدي عبر المترو- شركة النقل بتونس  
     000 600 1 تهيئة الهيكل األساسي  
     000 000 5 تجديد الهيكل األساسي بخط تونس حلق الوادي المرسى  
     000 000 1 المنظومة الجديدة لالستخالص  
     000 500  تهيئة وتوسيع المستودعات  
     000 500 7 تجديد وصيانة السكة  
     000 000 16 تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية  
          

     3 950 000  النقل بالحافالت- شركة النقل بتونس  
     000 700  اتتهيئة المحط 
     000 330 1 تهيئة مستودع بالزهروني 
     000 920 1 تهيئة مستودع السيجومي 
         
     1 600 000 الشركة الجديدة للنقل بقرقنة 
     000 300 1 برنامج الصيانة الكبرى 
     000 100  إقتناء  تجهيزات  السالمة 
     000 200  شاد وقرقنةاقتناء محرك إحتياطي للسفينة ح 
         
     12 000 000 الشركات الجهوية للنقل 
     000 000 12 منحة إستثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل 
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     1 650 000 المعهد الوطني للرصد الجوي 

     000 100  إقتناء سيارات للمعهد الوطني  للرصد الجوي 
     000 400  تعصير شبكة قيس العناصر الجوية  

     000 300  تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي  
     000 300  تهيئة  مقر المعهد  الوطني للرصد الجوي  

     000 50  ويإقتناء تجهيزات إدارية للمعهد الوطني للرصد الج  
     000 500  تدعيم القدرات الحسابية و اإلعالمية و اإلتصال  

     000 700 768  2الجملة   

     II 893 766 000الجملة    

   000 113 895   الجملة العامة  

  وزارة -20

 الثقافة

المحافظة على و

 التراث

  

    

  

         تغيير عنوان ثالثة مشاريع :   
       :عوضا عن   

       الثقافي الوطني بتونس المركز -  
       )مشروع رئاسي(تهيئة و تجهيز دار الثقافة حمام سوسة  -  

       استراتيجية حول قطاع السينما و الصورة دراسة -  
       :رأ ــاق  

       الثقافة بتونس مدينة -  
       م سوسةتجهيز دار الثقافة حما تهيئة و -  

       لفائدة قطاع السينما و الصورة دراسات -  
       I - االستثمارات المباشرة  

        إعادة تقييم- 1  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية-أ   

       التخفيض  
  د5 000 000: لى  التكلفة األو) 1(   000 000 5- )1(إحداث مركز ثقافي بباريس تحت اسم دار تونس   

 الشيء: التكلفة الجديدة         
  د2 250 000: التكلفة األولى  ) 2(   000 500 - )2(ترقيم المخزون السمعي البصري التونسي   

   د1 750 000: التكلفة الجديدة         
  د170 000: التكلفة األولى  ) 3(   000 87 - )3(معبد المياه بزغوان   

   د83 000: التكلفة الجديدة         
  د2 500 000: التكلفة األولى  ) 4(   000 191 2- )4(النصب التذكاري لحنبعل   

   د309 000: التكلفة الجديدة         
  د600 000: التكلفة األولى  ) 5(   000 300 - )5(تهيئة المدينة العتيقة بالكاف   

   د300 000: التكلفة الجديدة         
  د150 000: التكلفة األولى  ) 6(   000 100 -  )6(متحف العادات و التقاليد بكسرى   

   د50 000: التكلفة الجديدة         
  د600 000: التكلفة األولى  ) 7(   000 300 - )7(تهيئة و ترميم مدينة قبلي القديمة و انشاء فضاء ترفيهي   

   د300 000: التكلفة الجديدة         
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  د440 000: التكلفة األولى  ) 8(   000 220 - )8(تهيئة و ترميم معبد المياه بزغوان   
   د220 000: التكلفة الجديدة         
  د500 000: التكلفة األولى  ) 9(   000 50 - )9(إحداث متحف بسيدي بوزيد   
   د450 000: التكلفة الجديدة         
  د100 000: التكلفة األولى  ) 10(   000 50 - )10(مشروع ترميم قصبة الكاف   
   د50 000: التكلفة الجديدة         
  د6 000 000: التكلفة األولى  ) 11(   000 400 4- )11(تهيئة متحف رقادة و فسقية األغالبة بوالية القيروان   
   د1 600 000: التكلفة الجديدة         
  د80 000: التكلفة األولى  ) 12(   000 80 - )12(ترميم قصر الجم   
 الشيء: التكلفة الجديدة         
  د50 000: التكلفة األولى  ) 13(   000 50 - )13(مستودع قصر سعيد   
 الشيء: التكلفة الجديدة    000 328 13- جملة التخفيض  
       الزيادة  
  د4 925 000: التكلفة األولى  ) 14(   000 150  )14(تجهيز المكتبة الوطنية الجديدة   
   د5 075 000: التكلفة الجديدة         
  د70 000: التكلفة األولى  ) 15(   000 100  )15(مركز علوم وتقنيات التراث   
   د170 000: التكلفة الجديدة         
  د150 000: التكلفة األولى  ) 16(   000 200  )16(ترميم وصيانة المعالم والمواقع بالجنوب الغربي   
   د350 000: التكلفة الجديدة         
  د50 000: التكلفة األولى  ) 17(   000 400  )17(ترميم قصر العبدلية بالمرسى   
   د450 000: التكلفة الجديدة    000 850   الزيادةجملة  
     000 478 12- الجملة أ   
        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  
  د17 622 000: التكلفة األولى  ) 18(   000 170 1 )18(بناء دور الثقافة   
   د18 792 000: التكلفة الجديدة         
  د500 000: التكلفة األولى  ) 19(   000 100  )19(ة الجهوية بقابس قسم لألطفال بالمكتب  
   د600 000: التكلفة الجديدة         
  د1 600 000: التكلفة األولى  ) 20(   000 300  )20(دار ثقافة بقعفور   
   د1 900 000: التكلفة الجديدة         
  د1 600 000: التكلفة األولى  ) 21(   000 300  )21(دار الثقافة بالبطان   
   د1 900 000: التكلفة الجديدة         
  د1 800 000: التكلفة األولى  ) 22(   000 100  )22(إحداث دار ثقافة بالكاف الغربية   
   د1 900 000: التكلفة الجديدة         
  د1 300 000: فة األولى  التكل) 23(   000 300  )23(دار ثقافة بمعتمدية أوالد حفوز   
   د1 600 000: التكلفة الجديدة         
  د300 000: التكلفة األولى  ) 24(   000 150   )24(توسعة المكتبة العمومية بصيادة   
   د450 000: التكلفة الجديدة         

  
 القسط الثاني -مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف 

)25( 
 340 000   

  د1 413 000: التكلفة األولى  ) 25(

   د1 753 000: التكلفة الجديدة         
  د150 000: التكلفة األولى  ) 26(   000 50  )26(معالم ومواقع والية بنزرت   
   د200 000: التكلفة الجديدة         
  د150 000: التكلفة األولى  ) 27(   000 150  )27(معالم ومواقع والية الكاف   
   د300 000: التكلفة الجديدة         
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  د100 000: التكلفة األولى  ) 28(   000 400  )28(معالم ومواقع والية تونس   
   د500 000: التكلفة الجديدة         
  د150 000: التكلفة األولى  ) 29(   000 100  )29(مواقع والية نابل معالم و  
   د250 000: التكلفة الجديدة         
  د150 000: التكلفة األولى  ) 30(   000 200  )30(معالم ومواقع والية بن عروس   
   د350 000: التكلفة الجديدة         
  د150 000: التكلفة األولى  ) 31(   000 50  )31(معالم ومواقع والية جندوبة   
   د200 000: التكلفة الجديدة         
  د150 000: التكلفة األولى  ) 32(   000 50  )32(ترميم معالم ومواقع والية باجة   
   د200 000: التكلفة الجديدة         
  د100 000: تكلفة األولى  ال) 33(   000 100  )33(ترميم معالم ومواقع والية زغوان   
   د200 000: التكلفة الجديدة         
  د150 000: التكلفة األولى  ) 34(   000 100  )34(ترميم معالم ومواقع والية سليانة   
   د250 000: التكلفة الجديدة         
     000 960 3 الجملة ب  
     000 518 8-  1الجملة   
       برامج جديدة مشاريع و - 2  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية-أ   

  
المحافظة على و  تهيئة مقرات المندوبيات الجهوية للثقافة

 التراث
 100 000   

  

     000 250  إقتناء سيارات  
     000 220  المحافظة على التراثيز المندوبيات الجهوية للثقافة وتجه  
     000 300  جهيزات إعالميةإقتناء وتركيز ت  
     000 100  تجهيز مدارس الموسيقى والرقص  
     000 300 3 تهيئة وتوسيع دور الثقافة  
     000 500 1 تجهيز دور الثقافة  
     000 200 1 ت الثقافيةآالبرنامج الخاص بتكييف المنش  
     000 90  تهيئة المراكز والفضاءات الثقافية  
     000 200  برنامج تعهد وصيانة تجهيزات التكييف  
     000 270 2 تهيئة المكتبات العمومية  
     000 160  إقتناء مكتبات متجولة  
     000 400 1  إقتناء كتب تونسية  
     000 400  تهيئة فضاءات المسرح الوطني  

  
تعددة تجهيز مراكز الفنون الدرامية والركحية باالعالمية م

 الوسائط
 20 000   

  

     000 90  تحديد ورسم المواقع األثرية  
     000 40  إقتناء مجموعات من التحف األثرية  
     000 10  إنقاذ معالم أثرية تكتشف عفويا  
     000 700  تهيئة المتاحف  
     000 350  حماية التراث  
     000 50  تجهيزات لصيانة المخازن األثرية  
     000 100  الخارطة الوطنية للمواقع األثرية والمعالم التاريخية  
     000 250  ترميم وإحصاء وفهرسة المجموعات المتحفية  
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     000 180  صيانة موقع قرطاج األثري  

     000 230  إقتناء سيارات وآليات متنقلة  
     000 80  بناء وتهيئة دور المواقع األثرية  

     000 200  إقتناء معدات إعالمية  
     000 100  إقتناء تجهيزات التصرف اإلداري  

     000 100  ترميم و صيانة القصور و القرى الجبلية بالجنوب التونسي  
     000 50  وماتي للمجموعات المتحفية وإقتناء معدات إعالميةالجرد المعل  

     000 50  تجهيز مخابر التراث  
     000 596  صيانة و تهيئة متحف القصر السعيد  

     000 100  ورشات لصيانة التراث الثابت  
     000 50  برامج التكوين و التأهيل و التدريب  

     000 60  لى فنون الخطالعناية و المحافظة ع  
     000 40  التراث التحت مائي  

                                                           100 000 تأمين سالمة و حراسة المعالم التاريخي ة و المواقع األثري ة  
                          80 000 حماية المخازن األثري ة  

     000 50  برامج التكوين والتأهيل والتدريب والرسكلة  
     000 30   باالعالمية متعددة الوسائطتجهيز مدارس الموسيقى والرقص  

     000 550  دعم منظومة الحماية والسالمة االلكترونية  

     000 746 15 الجملة أ   

        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  

     000 25  تهيئة مراكز الفنون الدرامية والركحية  
     000 000 4 بناء المركب الثقافي بالمدينة الجديدة  

     000 600  مكتبة عمومية جربة اجيم  
     000 600  مكتبة عمومية وادي مليز  

     000 600  مكتبة عمومية بالفوار  
     000 600  القسط الثاني من المكتبة الجهوية بقبلي  

     000 600  مكتبة عمومية بغار الملح  
     000 600  مكتبة عمومية بمقرن  

     000 400  2مكتبة عمومية القلعة الكبرى قسط   

     000 025 8 جملة ب  

     000 771 23  2الجملة   

     I 15 253 000الجملة   

       II - التمويل العمومي  
        مشاريع و برامج جديدة- 2  

     1 300 000 وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية 
     000 800   ربط موقع أوذنة بالماء الصالح للشراب والشبكة الكهربائيةمشروع 

     000 500  مشروع بناء هياكل استقبال وتهيئة متحف  بموقع أوذنة  األثري 
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     00 30 0 المركز الوطني للترجمة 
     000 30  إقتناء تجهيزات إدارية  
          

      53 000 المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين 
     000 53  إقتناء وسائل نقل 
         
      450 000 المسرح الوطني 
     000 200  إقتناء وسائل نقل 
     000 250  إقتناء تجهيزات مختلفة 
         
     3 900 000 المركز الوطني للسينما و الصورة 
     000 700 3 التشجيع على إنتاج األعمال السينمائية 
     000 200  مشروع ترقيم المخزون السمعي البصري التونسي 
         
      170 000 دار المتوسط للثقافة و الفنون 
     000 75  إقتناء وسائل نقل 
     000 95  ت ضوئية وصوتيةإقتناء تجهيزا 
     000 903 5 2الجملة   
     II 5 903 000الجملة   
   000 156 21   الجملة العامة  

        االستثمارات المباشرة- I  وزارة -21
       الشبـاب*  الشباب

        مشاريع و برامج جديدة- 2  و الرياضة
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  
     000 000 2  لمؤسسات اإلجتماعية و التربويةاتجهيز   
     000 600 تجهيز مؤسسات الشباب بالتكنولوجيا الحديثة لإلتصال  
     000 600 2 الجملة أ  
        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  
     000 500 إعتمادات الدراسات  
     000 450 1 م واإلصطيافيمراكز التخي  
     000 800 1 مراكز إقامة  
     000 000 9 نوادي الشباب  
     000 400 إحداث مركب شبابي بالمتلوي  
     000 300 دراسة إحداث مركب شبابي  بحي بن سينا بتونس  
     000 350 تحويل دار الشباب بمدنين الى مركب شبابي  
     000 700 تهيئة مركز إقامة بعين دراهم  
     000 400 1 مركز إقامة بالمهدية  
     000 500 1 تأهيل مركز التخييم و االصطياف بالزارات  
     000 200 المركز الثقافي و الرياضي للشباب بالمنزه السادس  
     000 600 17 الجملة ب  
     000 200 20 2الجملة   
     000 200 20 *الجملة   
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       الرياضة**   
       إعادة تقييم- 1  
        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  
  د690 000: التكلفة األولى) 1(   000 100 )1 (كرة القدم الشبان بباجة كز تكوين العبيمر  
  د790 000: كلفة الجديدةالت        
  د2 120 000: التكلفة األولى) 2(   000 300 )2 (أللعاب القوى بقفصة المركز الجهوي  
  د2 420 000: التكلفة الجديدة   000 400 الجملة ب  
     000 400 1الجملة   
        مشاريع و برامج جديدة- 2  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  
     000 700 إقتناء وسائل نقل  
     000 500 إقتناء تجهيزات للمصالح المركزية والجهوية  
     000 700 إدخال اإلعالمية بالوزارة  
     000 700 1 الحي الرياضي والشبابي بتونس  
     000 400 2 التجهيزات الرياضية  
     000 200 تجهيزات الطب الرياضي  
     000 400 2 رياضية للتربية البدنيةتجهيزات   
     000 600 8 الجملة أ  
        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  
     000 700 إعتمادات الدراسات  
     000 700  تهيئات بالمصالح المركزية و الجهوية  
                               250 000       بناء مقر  المندوبي ة الجهوي ة بقفصة  
     000 100 وبية الجهوية  بالقيروانبناء مقر المند  
     000 300 بناء مقر المندوبية الجهوية بنابل  
     000 300 بناء مقر المندوبية الجهوية بالقصرين  
     000 200 بناء مقر المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد  
     000 000 1 بناء مقر المندوبية الجهوية بمنوبة  
     000 150 4  للرياضة والتربية البدنية بقصرالسعيدالمعهد األعلى  
     000 200 2 المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاقس  
     000 000 14 تهيئة المالعب  
     000 900 مسابح  
     000 700 6 قاعات الرياضة  
     000 700 1 مركبات رياضية  
     000 350 بعين دراهممركز تربص الفرق الوطنية   
     000 500 2 تعشيب المالعب  
     000 400 بناء مقر المركز الوطني للطب الرياضي  
     000 800 2 المركز الوطني لكرة القدم ببرج السدرية  
     000 100 المركز الجهوي للطب الرياضي بالقيروان  
     000 200 صيانة الفضاءات الرياضية الوطنية  
     000 500 إحداث حديقة رياضية بوادي الزرقاء  
     000 300 2 بناء قاعة للرياضات الجماعية بالفحص  
     000 750 سوق الجديدببناء قاعة لاللعاب الفردية   
     000 300 2 ر الحفيئبناء قاعة للرياضات الجماعية بب  
     000 300 2 بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمكنين  
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     000 300 2 بناء قاعة للرياضات الجماعية بالقلعة الكبرى  

     000 300 2 بناء قاعة للرياضات الجماعية بقفصة الجنوبية  
     000 000 5 بناء مسبح مغطى بجندوبة  

     000 300 57 الجملة ب  

     000 900 65 2الجملة   

     000 300 66 **الجملة  

     I 86 500 000الجملة   

 II -التمويل العمومي        
         
       الرياضة**  

        مشاريع و برامج جديدة- 2 
     2 000 000 الحي الوطني الرياضي بالمنزه 

     000 615 1 لمنزهالحي الرياضي با 
     000 385 المدينة الرياضية برادس  

     000 000 2 2الجملة   

     000 000 2 **الجملة   

     II 2 000 000الجملة   

   000 500 88   الجملة العامة  

        االستثمارات المباشرة- I  وزارة- 22

       المرأة*  و األسرة المرأة
        إعادة تقييم- 1 و الطفولة

        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  
  د4 100 000: التكلفة األولى) 1(   000 800 إعادة بناء مراكز رعاية المسنين (1)  

  د4 900 000: التكلفة الجديدة   000 800 الجملة أ  

     000 800 1الجملة   

        مشاريع و برامج جديدة- 2  

       مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية - أ  
     000 400 التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة الريفية  

     000 100 إحداث مراكز إرشاد وتوجيه أسري  
     000 55 دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة  

     000 130 اقتناء حافلة لفائدة مركز رعاية المسنين بالقصرين  
     000 50 يارة لمركز رعاية المسنين بسيدي بوزيداقتناء س  

     000 735 الجملة أ  

        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  

     000 560 تهيئة مراكز الفتاة الريفية  
     000 90 تجهيز مراكز الفتاة الريفية  

     000 320 تهيئة أقطاب اإلشعاع  
     000 60 تجهيز أقطاب األشعاع  

     000 000 1 إعادة بناء وحدات الحياة واإلدارة بمركز رعاية المسنين بباجة  

     000 030 2 الجملة ب  

     000 765 2 2الجملة   

     000 565 3 *الجملة   
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       طفولةال**   

        إعادة تقييم- 1  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  

  د27 126 000: التكلفة األولى) 2(   000 216 12-  )2 (مندمجة للشباب والطفولة مراكز  
  د14 910 000: التكلفة الجديدة        

  د500 000: التكلفة األولى) 3(   000 640 1 )3 (األسرة و الطفل بحي النور بناء فضاء    
  د2 140 000: التكلفة الجديدة        

     000 576 10- الجملة أ  

     000 576 10- 1الجملة   

        مشاريع و برامج جديدة- 2  

        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  

  

و  دعم و تطوير البنية االساسية  لالعالمية بوزارة المراة 

 االسرة و الطفولة

60 000     

     000 50 اقتناء تجهيزات لفائدة االدارة العامة للمصالح المشتركة  

  
ربط بالشبكة  االدارية المندمجة  منظومة  ادب لفائدة 

  مندوبية جهوية14
76 000     

     000 50 اقتناء تجهيزات للمعهد العالي إلطارات الطفولة  
     000 35 صلحة للمعهد العالي إلطارات الطفولةاقتناء سيارة م  

     000 230 تهيئة المراكز الجهوية لإلعالمية الموجهة للطفل  
     000 700 تهيئة مركبات الطفولة  

     000 240 دراسة إحداث مركبات طفولة  
     000 960 إعادة بناء مركب الطفولة بالمكناسي  

     000 960 لة بالقصورإعادة بناء مركب الطفو  
     000 400 بناء مركب الطفولة بأوالد حفوز  

     000 900 بناء مركب الطفولة بمارث  
     000 000 7 بناء وتهيئة فضاءات طفولة مبكرة  

     000 000 2 تهيئة الرياض البلدية  
     000 096 1 تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة  

     000 757 14 الجملة أ  

        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  
     000 185 تهيئة مركز اإلعالمية الموجهة للطفل  
     000 960 احداث مركب الطفولة باجيم  جربة  
     000 500 استكمال بناء مركب الطفولة بالعال  
     000 200 تحويل نادي األطفال بالذهيبة إلى مركب طفولة  

     000 900 إحداث مركب طفولة بالمطوية  
     000 900 إحداث مركب الطفولة بحي الزهور  

     000 000 5 إحداث مركز اصطياف وترفيه الطفل بجرجيس  
     000 680 إحداث نادي أطفال بحفوز  

     000 325 9 الجملة ب  

     000 082 24 2الجملة   

     000 506 13 **الجملة  

     I 17 071 000الجملة   

   000 071 17   الجملة العامة  
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            وزارة- 23

        االستثمارات المباشرة- I  الصحة
       اإلدارة المركزية*   

        إعادة تقييم- 1  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  

  

سوسة  بناء قسم الطب الباطني بمستشفى فرحات حشاد  

 )1 (دراسات
  د150 000: التكلفة األولى)  1(   000 750 1

   د1 900 000: التكلفة الجديدة        

  

تهيئة وتوسعة قسم االنعاش الطبي لألطفال بمستشفى 

   شاكر بصفاقسي  الهاد

  د70 000: التكلفة األولى) 2(   000 730

  د800 000: التكلفة الجديدة     )2 (  دراسات  

  

بناء قسم للجراحة التجميلية بمستشفى الحبيب بورقيبة 

 صفاقس 
  د80 000: التكلفة األولى) 3(   000 720

  د800 000: التكلفة الجديدة     دراسات  (3)  

  

 ضاءات لتركيز آلة باتسكان بمستشفى  غرف إقامة وف4تهيئة 

 )4 (صفاقس الحبيب بورقيبة

  د900 000: التكلفة األولى)  4(   000 400

   د1 300 000: التكلفة الجديدة        

  
الرحمان مامي  النفيس بمستشفى عبد إعادة بناء قسم ابن 

 )5 (بأريانة
  د2 000 000: التكلفة األولى) 5(   000 300 1

  د3 300 000: التكلفة الجديدة        

  

 تجديد الشبكات الكهربائية والحماية من الحرائق بالمركب 

  )6 (الصحي بجبل الوسط

  د1 150 000: التكلفة األولى) 6(   000 850

  د2 000 000: التكلفة الجديدة        
  د2 500 000: لتكلفة األولىا) 7(   000 220 1  بناء وتهيئة فضاءات اليواء التجهيزات الثقيلة   

  د3 720 000: التكلفة الجديدة     بالمؤسسات االستشفائية (7)    
 د2 000 000: التكلفة األولى) 8(   000 730 )8 (للمعالجة باألشعة اقتناء جهازين للتصوير المقطعي مقلد  

  د2 730 000: التكلفة الجديدة   000 700 7 الجملة أ  

        و برامج ذات صبغة جهوية مشاريع-ب  

  د3 300 000: التكلفة األولى)  9(   000 400 )9 (بتونس بناء مقر اإلدارة الجهوية للصحة العمومية    
   د3 700 000: التكلفة الجديدة        

  

بالمهدية قسط  بناء قسم استعجالي بمستشفى الطاهر صفر

  )10 ( دراسات2

  د250 000: فة األولىالتكل) 10(   000 000 3

  د3 250 000: التكلفة الجديدة        

  

بالمستشفى  تجديد أقسام طب العيون واألنف والحنجرة   

 )11 (الجهوي بمنزل بورقيبة

  د2 500 000: التكلفة األولى) 11(   000 500 1

  د4 000 000: التكلفة الجديدة        

 1 500 000: التكلفة األولى)  12(   000 300 3 )12 (الجهوي بالكاف المستشفىتهيئة وتوسعة قاعات العمليات ب    
   د4 800 000: التكلفة الجديدة        

   د700 000: التكلفة األولى) 13(   000 700 )13 (بالكاف بناء قسم للتخذير واالنعاش بالمستشفى الجهوي    
  د1 400 000: التكلفة الجديدة        

  

مركز التوليد ببنزرت وتجديد الشبكات  هيئة وتهذيب أقسامت 

 )14 (الفنية
   د1 000 000: التكلفة األولى) 14(   000 750

  د1 750 000: التكلفة الجديدة
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أقسام     دراسات- بالقصرين الجهوي توسعة المستشفى 

ري والجلدة وحدة العالج كاألعصاب والغدد والس أمراض

 )15 ( الكيميائي

  د250 000: التكلفة األولى) 15(   000 250 3

  د3 500 000: التكلفة الجديدة        
  د250 000: التكلفة األولى) 16(   000 000 6 )16 ( دراسات-الجهوي بزغوان توسعة المستشفى  

  د6 250 000: التكلفة الجديدة        
 د15 000 000: التكلفة األولى)  17(   000 000 8 )17 (صنف ب بسبيطلة بناء مستشفى جهوي   

   د23 000 000: التكلفة الجديدة        

  

للطب المدرسي والجامعي بأريانة   مراكز جهوية5بناء  

 )18 (والكاف وبن عروس وبنزرت ومدنين

  د3 250 000: التكلفة األولى) 18(   000 750

  د4 000 000: التكلفة الجديدة        

  د200 000: التكلفة األولى) 19(   000 800 1 )19 (-دراسات-المستشفى الجهوي بقبلي تهيئة وتوسعة   
  د2 000 000: التكلفة الجديدة        

  

بوزيان لتصفية الدم بكل من منزل   وحدات5بناء  

 )20 (دراسات  والنفيضة والقطار وطبربة وتونس
  د300 000: التكلفة األولى)  20(   000 700 6

   د7 000 000: التكلفة الجديدة        
  د1 000 000: التكلفة األولى) 21(   000 750  )21 (2قسط  تجديد الشبكات الفنية لمركز التوليد ببنزرت     

  د1 750 000: يدةالتكلفة الجد        

  

 بناء فضاء لتركيز وحدة تصوير بالرنين  (22)

 المغناطيسي بمستشفى الحبيب بوقطفة

  د250 000: التكلفة األولى) 22(   000 250

  د500 000: التكلفة الجديدة        

  د100 000: التكلفة األولى) 23(   000 900 تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر دراسات  (23)  
  د1 000 000: التكلفة الجديدة        

  

بالمستشفى  إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة  

 )24 (الجهوي بقبلي دراسات
  د300 000: التكلفة األولى) 24(   000 700 2

  د3 000 000: التكلفة الجديدة        

  

ن بتطاوي بناء العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي  

 )25 ( دراسات2قسط 

  د100 000: التكلفة األولى)  25(   000 900

   د1 000 000: التكلفة الجديدة        

  

بالمستشفى  تجديد شبكة الطرقات والشبكات المختلفة  

 )26 (الجهوي بجندوبة دراسات
  د100 000: التكلفة األولى) 26(   000 400 1

  د1 500 000: التكلفة الجديدة        
  د450 000: التكلفة األولى) 27(   000 400 تهيئة المستشفى المحلي بالقطار   (27)  

  د850 000: التكلفة الجديدة        

  

 تهيئة وتوسعة مركز الصحة األساسية بجدليان  (28)

4لتحويله إلى صنف   

  د150 000: التكلفة األولى) 28(   000 200

  د350 000 :التكلفة الجديدة        

  د500 000: التكلفة األولى) 29(   000 400 )29  (إحداث قسم إيواء نهاري بالمستشفى ببني خداش     
  د900 000: التكلفة الجديدة        
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  د200 000: التكلفة األولى) 30(   000 200 3  بتاجروينتطوير المستشفى المحلي  (30)  
  د3 400 000: التكلفة الجديدة        

  
 إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضيع  

)31 (بالمستشفى المحلي بالمضيلة  
  د500 000: التكلفة األولى) 31(   000 200

  د700 000: التكلفة الجديدة        
ئة المستشفى المحلي ببلخيرتهي   (32)     د500 000: التكلفة األولى)  32(   000 200 
   د700 000: التكلفة الجديدة        
  د2 500 000: التكلفة األولى) 33(   000 000 1 تعويض المستشفى المحلي بتبرسق  (33)  
  د3 500 000: التكلفة الجديدة        
  د4 500 000: التكلفة األولى) 34(   000 500 2  بنفطةبناء مستشفى محلي جديد  (34)  
  د7 000 000: التكلفة الجديدة        
  د2 500 000: التكلفة األولى) 35(   000 500 بناء مستشفى محلي بمعتمدية الصمار  (35)  
  د3 000 000: التكلفة الجديدة        

  
 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات  

)36 (بالمستشفى المحلي ببوحجلة  
  د2 700 000: التكلفة األولى) 36(   000 500 1

  د4 200 000: التكلفة الجديدة        

  
 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات   

)37 (بالمستشفى المحلي بالمكناسي  
  د2 200 000: التكلفة األولى) 37(   000 800 1

  د4 000 000: ديدةالتكلفة الج        

  
 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات   

)38 (بالمستشفى المحلي بالرقاب  
  د2 600 000: التكلفة األولى) 38(   000 400 1

  د4 000 000: التكلفة الجديدة        
  د2 000 000 :التكلفة األولى) 39(   000 000 1 إعادة بناء مجمع الصحة األساسية بتطاوين  (39)  
  د3 000 000: التكلفة الجديدة        
)40  (بناء مركز وسيط بحي الرياض معتمدية سليمان      د750 000: التكلفة األولى) 40(   000 100 
  د850 000: التكلفة الجديدة        

  
بالقصور  بناء مقر االدارة ومخازن بالمستشفى المحلي  

)41 (دراسات  
  د60 000: التكلفة األولى) 41(   000 600

  د660 000: التكلفة الجديدة        
  د300 000: التكلفة األولى) 42(   000 150 تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بفوسانة    (42)  
  د450 000: التكلفة الجديدة        

  
 تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بمنزل بوزيان   

)43 (دراسات  
  د50 000: التكلفة األولى)  43(   000 500

   د550 000: التكلفة الجديدة        

  
بالمكناسي  بناء العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي  

)44 (دراسات  
  د80 000: التكلفة األولى) 44(   000 800

  د880 000: التكلفة الجديدة        

  
رة وبناء صيدلية العيادات الخارجية واالدا تهيئة وتوسعة 

)45 (بمستشفى بئر الحفي دراسات  
  د60 000: التكلفة األولى) 45(   000 640

  د700 000: التكلفة الجديدة        

  
المحلي بحزوة  تهيئة توسعة المصالح العامة بالمستشفى

)46 (دراسات  
  د60 000: التكلفة األولى) 46(   000 540

  د600 000: التكلفة الجديدة        



  3683صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 بحساب الدينار        
 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

  
 دراسات تجديد المستشفى المحلي بسوق األحد قبلي   

)47 (3قسط   
  د200 000: التكلفة األولى) 47(   000 800 1

  د2 000 000: التكلفة الجديدة        

  
الجامعي   الوراثية بالمستشفىتجهيز قسم األمراض  

)48  (  1الهادي شاكر صفاقس قسط  
  د360 000: التكلفة األولى) 48(   000 360

  د720 000: التكلفة الجديدة        
     000 840 62 الجملة ب  
     000 540 70 1الجملة   
        مشاريع وبرامج جديدة- 2  
       ة مشاريع و برامج ذات صبغة وطني- أ  
     000 000 3 وعمارات أراضي إقتناء  
     000 600 الدراسات إعتمادات  
     000 100 مخازن  و  مستودع تهيئة  
     000 600 الوزارة مقر تهيئة  
     000 000 3 بناء مقر فرعي لوزارة الصحة بباب سعدون دراسات  
     000 300 تهيئة مقرات اإلدارات الجهوية للصحة  
     000 000 1 وسائل نقل إقتناء  
     000 500 والجهوية  المركزية اإلدارة تجهيز  
     000 000 1 تجهيز المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  
     000 300 1 معدات إعالمية إقتناء  
     000 200 تجهيز مؤسسات التكوين  
     000 300 تهيئة مؤسسات التكوين  
     000 100 واإلعالنات اإلشهار  مصاريف  
     000 000 2 تأهيل وحدات طب األسنان  
     000 275 المستنقعات حمى  مقاومة حملة  
     000 200 1 السل  مرض  مقاومة حملة  
     000 350 12 التلقيح  
     000 100 الصحي التثقيف  
     000 800 2 الكلب داء  مقاومة حملة  
     000 30 الحاد المفصلي  الروماتيزم  
     000 300 األطفال  عند  اإلسهال  أمراض مقاومة  
     000 300 اإلجتماعية  لألمراض  أدوية  إقتناء   
     000 350 1 والجامعي المدرسي  للطب  الوطني  البرنامج  
     000 200 4 المحيط  وحماية  الصحة حفظ برنامج  
     000 000 2 "السيدا"   المكتسبة المناعة نقص  مرض  مقاومة حملة  
     000 500 العقـــرب  لــدغة مقاومة  
     000 700 ة  الوالد   ثـر وإ  قبل ما فترة  في  الوقاية برنامج  
     000 90 المخابر  مراقبة  
     000 230 البصر فقد من  الوقاية  
     000 200 1 ج-  صنف  الكبـد إلتهاب أمراض  كشف  
     000 50 بالدم  التبرع  بحمالت  النهوض برنامج  

  
-المزمنة  األمراض  مقاومة برنامج

 الدم  ضغط وارتفاع  السكري 
800 000     
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     000 400 البرنامج الوطني لصحة المسنين  
     000 300 البرنامج الوطني للوقاية من السرطان  
     000 300 البرنامج الوطني لمقاومة التدخين  
     000 40 النهوض بالصحة النفسية  
     000 150 برنامج الوقاية من األنفلونزا  
     000 10 البرنامج الوطني لمكافحة عوز اليود  
     000 300   الدراسات إعتمادات  
     000 500 1 إعداد المخططات المديرية للمستشفيات الجامعية  
     000 300  الدراسات اعتمادات  
     000 000 8 )2016برنامج (تهيئة مراكز الصحة األساسية   
     000 100 تصفية مشاريع قديمة  
     000 000 3 2016تجهيز مراكز الصحة األساسية برنامج   

  
عيم تجهيزات مراكز الصحة األساسية برنامج تجديد وتد

2016 
1 000 000     

  
تجهيز المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي ببن 

 عروس
300 000     

     000 30 تجهيز وحدة لتأهيل المعاقين بباجة  

  
تجهيز مقر جديد للمجمع الصحي ومخزن األدوية 

 بجندوبة
80 000     

  
ة القلبية لفائدة المستشفى الجهوي اقتناء آلة للقثطر

 بقابس
1 100 000     

  
تجهيز تهيئة وحدة التصوير والعيادات الخارجية والمطبخ 

 بالمستشفى الجهوي التالتلي نابل
350 000     

  
اقتناء حاويات نقل األدوية لفائدة المستشفيات الجهوية 

DJIN 
300 000     

  
لقياس والمعايير النوعية اقتناء معدات لمراقبة الجودة وا

 للتجهيزات الطبية
300 000     

     000 000 1 2016إقتناء سيارات إسعاف برنامج   
     000 000 8 2016تجهيز المستشفيات برنامج   

  
اقتناء آلتين للقثطرة القلبية لفائدة مستشفى سهلول 

 سوسة ومستشفى الحبيب ثامر
2 200 000     

     000 600 3  مقطع128مفراس ذات  آالت 3اقتناء   
     000 000 4 اقتناء جهاز ذو تقنية آلية لفائدة معهد صالح عزيز  

  
اقتناء حاويات نقل األدوية لفائدة المستشفيات الجامعية 

DJIN 
1 200 000     

  
تأهيل تجهيزات وحدات األرشيف الطبي المركزي 

 فائيةشبالمؤسسات االست
600 000     

     000 000 15 2016جهيز المستشفيات الجامعية برنامج ت  
     000 000 2 2016صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج   
     000 935 97 الجملة أ  
        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  
     000 100 البرنامج الوطني لمكافحة اللشمانيا  
     000 600 1  الكبد الفيروسيالبرنامج الوطني لمكافحة التهاب  

  
تهيئة األقسام االستشفائية بالمستشفيات الجهوية برنامج 

2016 
4 000 000     
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     000 000 4 2016تهيئة المستشفيات المحلية برنامج   

     000 000 13 2016هيئة والتهذيب برنامج عمليات الت  
     000 000 2 2016تجهيز مراكز تصفية الدم برنامج   

     000 000 9 2016تجهيز المستشفيات الجهوية برنامج   
     000 000 4 2016تجهيز المستشفيات المحلية برنامج   

     000 700 37 الجملة ب  

     000 635 135 2الجملة   

     000 175 206 *الجملة   

          
       المؤسسات اإلستشفائية**   

        إعادة تقييم- 1  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  

  

المنجي  بناء الجناح االداري لقسم الجراحة بمستشفى   

)49 (سليم بالمرسى  
  د600 000: التكلفة األولى) 49(   000 300

  د900 000: التكلفة الجديدة        

  

الرايس  تجهيز قسم العيادات الخارجية بمعهد الهادي   

)50 (ألمراض العيون  

  د300 000: التكلفة األولى) 50(   000 500

  د800 000: التكلفة الجديدة        

     000 800 الجملة أ  

     000 800 1الجملة   

        مشاريع و برامج جديدة- 2  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  

  

بناء قسمي االنعاش واالستعجالي بالمستشفى الجامعي 

 سهلول بسوسة دراسات
500 000     

  

تهيئة قاعة ثانية للتصوير بقسم األشعة وتهيئة بيت 

 الغسيل بمعهد أمراض األعصاب بتونس
200 000     

  

لتوليد وأمراض النساء تهيئة قاعات العمليات بقسم ا

 بمستشفى عزيزة عثمانة
4 000 000     

  

تجديد شبكات التكييف والكهرباء بقسم العيادات 

 الخارجية بمستشفى الطاهر صفر المهدية
300 000     

  

تهيئة قسم أمراض السكري والغدد والطب الباطني 

 بمستشفى الطاهر صفر المهدية
250 000     

     000 600 1 لمعهد الوطني  للتغذيةتهيئات مختلفة با  

  

تجديد شبكات التكييف والكهرباء بمركز التوليد وطب 

 الرضيع بتونس

600 000     

     000 400 تهيئة وتوسعة المطبخ بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس  

  

تهيئة المقر القديم لقسم االستعجالي اليواء المصالح 

 ارل نيكولالعامة واألرشيف بمستشفى ش
600 000     

     000 600 1 تهيئة قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول  
     000 650 تركيز مجمع كهربائي للمحول الكهربائي بمستشفى الرابطة  

  

تجديد شبكة الحماية من الحرائق بمركز االصابات 

 والحروق البليغة ببن عروس
500 000     
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تجديد شبكة الحماية من الحرائق بمستشفى فطومة 

 بورقيبة بالمنستير

1 400 000     

  

تهيئات مختلفة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة 

 بصفاقس

1 400 000     

     000 300 تهيئات مختلفة بالمركب الصحي بجبل الوسط  

  

اقتناء تجهيزات لفائدة قسم المعالجة لألمراض السرطانية 

 بمستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس
600 000     

  

اقتناء وحدة للجراحة القلبية لفائدة قسم جراحة القلب 

 والشرايين بمستشفى الرابطة
800 000     

  

 تهيئة وتوسعة قسم االنعاش الطبي لألطفال  وتجهيز

 لهادي شاكر صفاقسبمستشفى ا
400 000     

  
تجهيز مخبر التحاليل البيولوجية لإلنجاب بمستشفى 

 العزيزة عثمانة
400 000     

  
تجهيز تهيئة وتوسعة قسم الطب االستعجالي بمستشفى 

 فرحات حشاد سوسة
500 000     

  
تدعيم تجهيزات جناح االقامة لقسم أمراض القلب 

 بالمستشفى الجامعي بالمرسى
400 000     

  
تدعيم تجهيزات قسم جراحة القلب والشرايين 

 بالمستشفى الجامعي سهلول سوسة
300 000     

     000 200 تجهيز وحدات االستشفاء النهاري بمعهد صالح عزيز  

  

اقتناء تجهيزات لفائدة مشروع تطوير بدائل االقامة 

 االستشفائية بمستشفى فرحات حشاد

500 000     

  

قتناء تجهيزات ومعدات لتأهيل قاعات العمليات ا

 بالمؤسسات الصحية

15 000 000     

  

تعويض مغاطس العالج بالمياه وآالت للعالج الطبيعي 

 بالمركب الصحي بجبل الوسط

1 000 000     

     000 000 2 2016صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج   

     000 400 36 الجملة أ  

     000 400 36 2الجملة   

     000 200 37 **الجملة  

     I 243 375 000الجملة   

  II -التمويل العمومي        
       اإلدارة المركزية*   

        مشاريع و برامج جديدة- 2  
     1 375 000 الديوان الوطني لإلسرة و العمران البشري  

     000 300 إقتناء معدات وتجهيزات طبية  
     000 450 تهيئة وتجهيز المراكز الجهوية  

     000 210 إقتناء وسائل نقل  
     000 15 تجهيز المطبعة  

     000 100 بحوث ودراسات  
     000 100 بناء و تهيئة فضاءات الشباب بالجهات  

     000 100 تجهيزات اعالمية  
     000 100 تهيئة مقر المندوبية الجهوية بالكاف  
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     540 000 الهيئة الوطنية لإلعتماد في المجال الصحي  

     000 10 انتاج أدوات االعتماد ومعايير الجودة والسالمة العالجية  
     000 240 معدات وبرامج اعالمية  

  

تطوير قدرات الهيئة في مجال األعتماد و التقييم الطبي 

 األقتصادي
50 000     

     000 30 التوعية و األتصال و األعالم  
     000 50 تجهيزات ومعدات  

     000 45 وضع اإلطار القانوني والترتيبي واإلجرائي للهيئة  
     000 115 اقتناء وسائل نقل  
          
     570 000 لة الوطنية للرقابة الصحية و البيئية للمنتوجاتالوكا  
     000 20 تجهيزات إعالمية  

     000 42 إقتناء وسائل نقل  
     000 15 إقتناء تجهيزات ومعدات  

     000 50 دراسات  
     000 70 انجاز مخططات الرقابة  

     000 90 ات التحسيسيعمل  
     000 30 برامج إعالمية  

     000 103 السالمة المعلوماتية  

  

جات وبناء مقر الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنت

 دراسات

150 000     

          
     1 780 000 ديوان المياه المعدنية  

     000 880 تنمية قطاع المياه المعدنية  
     000 690 دراسات و بحوث  

     000 120 اء تجهيزات و معداتإقتن  
     000 90 إقتناء تجهيزات إعالمية  

          
     520 000 مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية  

     000 80 مركز اإلعالمية لوزارة الصحة العمومية: التكوين   
     000 440 تجهيزات اعالمية  

     000 785 4 2الجملة   

     000 785 4 *لة الجم  

     II 4 785 000الجملة   

   000 160 248   الجملة العامة  

        اإلستثمارات المباشرةI   وزارة  -24

        إعادة تقييم- 1 الشؤون
        مشاريع وبرامج ذات صبغة جهوية-ب اإلجتماعية

  د250 000: كلفة األولىالت) 1(   000 80 )1( توسيع االدارة الجهوية بالمهدية   
  د330 000: التكلفة الجديدة        

  د750 000: التكلفة األولى) 2(   000 100 )2(بناء وتجهيز مركز الدفاع  واإلدماج االجتماعي بقبلي   
  د850 000: التكلفة الجديدة        
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  د665 000: التكلفة األولى) 3(   000 110 )3" (السند"تهيئة المركز اإلجتماعي والتربوي   
  د775 000: التكلفة الجديدة        

  
بناء وتجهيز مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بتطاوين 

)4( 
  د850 000: التكلفة األولى) 4(   000 150

  د1 000 000: ة الجديدةالتكلف        
  د200 000: التكلفة األولى) 5(   000 200 )5(االدارة الجهوية بالكاف  توسعة  
  د400 000: التكلفة الجديدة        
  د1 835 000: التكلفة األولى) 6(   000 250 )6(تهيئة معهد النهوض بالمعاقين   
  د2 085 000: التكلفة الجديدة        
  د17 007 000: التكلفة األولى) 7(   000 560 )7(ء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي بنا  
  د17 567 000:التكلفة الجديدة        
     000 450 1 الجملة ب  
     000 450 1 1الجملة   
        مشاريع وبرامج جديدة- 2  
        مشاريع وبرامج ذات صبغة وطنية- أ  
     000 000 1 فةتهيئات مختل  
     000 100 )3ب ف / 1ب ( إقتناء تجهيزات مختلفة  
     000 250 )1ب ف /1ب (إقتناء تجهيزات مختلفة  
     000 50 )1ب ف /3ب (إقتناء تجهيزات مختلفة  
     000 100 )2ب ف / 3ب ( إقتناء تجهيزات مختلفة  
     000 100 )3ب ف / 3ب(إقتناء تجهيزات مختلفة   
     000 200 )1ب ف / 9ب ( إقتناء تجهيزات مختلفة   
     000 150 اقتناء وسائل نقل  
     000 80 تأهيل موزع الهاتف  
     000 300 اقتناء وسائل نقل  
     000 120 السالمة المعلوماتية  
     000 70 )1ب ف / 1ب (إقتناء تجهيزات  إعالمية   
     000 10 )3 ب ف 1/ب ( إعالميةأقتناء تجهيزات   
     000 530 2 الجملة أ  
        مشاريع وبرامج ذات صبغة جهوية-ب  
     000 600 1 بناء مركب إداري بصفاقس  
     000 50 تهيئة مراكز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي  
     000 400 بناء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي   
     000 800 ع قسم النهوض االجتماعي بقفصةتهيئة وتوسي  
     000 850 2 الجملة ب  
     000 380 5 2الجملة   
     I 6 830 000الجملة   
  II -التمويل العمومي        
        مشاريع وبرامج جديدة- 2  
     120 788 000 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  

  
عراف في النظام القانوني تكفل الدولة بمساهمة األ

 للضمان اإلجتماعي
41 788 000     

     000 000 4 خالص الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  
     000 000 75 تدخالت إستثنائية لفائدة القطاع السياحي  
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     200 000 يوان التونسيين بالخارجد  
     000 10 تهيئة مقرات المندوبيات الجهوية  
     000 190 تهيئة المقر المركزي للديوان والمأوى  
     000 988 120 2الجملة   
     II 120 988 000الجملة   
   000 818 127   الجملة العامة  

 وزارة -25

 التربية
       

  Iستثمارات المباشرة  ـ اإل       
        ـ تغيير توزيع إعتمادات1  
       *المصالح المركزية  
  د18.400.000التكلفة  ) 1(      )1 (2013 مدارس إعدادية  ـ برنامج 8بناء   
 بواسطة الموارد العامة للميزانية          
 : عوضا عن         
  د  18.400.000        
  د 8.400.000منها         
 بواسطة قروض خارجية         
  د17.500.000التكلفة  ) 2(      )2 (2013 معاهد ثانوية منها واحد بمبيت ـ برنامج 6بناء   
 بواسطة  الموارد العامة للميزانية          
 : عوضا عن         
  د 17.500.000        
  د 7.940.000منها         
 بواسطة قروض خارجية         
  د3.750.000التكلفة  ) 3(      )3  (2013بناء المعهد النموذجي بسليانة بمبيت ـ برنامج   
 بواسطة الموارد العامة للميزانية         
 : عوضا عن         
  د   3.750.000          
  د 1.690.000منها         
 بواسطة قروض خارجية         
       ـ إعادة تقييم2  
       *المصالح المركزية  
  د19.023.000: التكلفة األولى) 4(   000 886 )4 (2007 مدارس إعدادية  ـ برنامج 10بناء   
 د19.909.000: التكلفة الجديدة       
  بواسطة قروض 6.160.000منها        
 خارجية       
  د9.000.000: التكلفة األولى) 5(   000 250 )5  (2011ج  مدارس إعدادية  ـ برنام4بناء   
 د9.250.000: التكلفة الجديدة        

  
  2012بناء مدرستين إعداديتين نموذجيتين برنامج 

 )6(2013ومعهدين نموذجيين برنامج
  د14.500.000: التكلفة األولى) 6(   000 300 1

 د15.800.000: التكلفة الجديدة       
 خارجية بواسطة قروض 1.690.000منها        
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 مدارس إعدادية منها واحدة بمبيت ـ برنامج 3بناء 

2014) 7( 
  د4.900.000: التكلفة األولى) 7(   000 050 1

 د5.950.000: يدةالتكلفة الجد        

  
بناء نواة لمدرسة إعدادية بقرطاج درمش تونس ـ برنامج 

2014) 8( 
  د800.000: التكلفة األولى) 8(   000 350

 د1.150.000: التكلفة الجديدة        
  د11.556.000: التكلفة األولى) 9(   000 400 1 )9 (2007 معاهد ثانوية  ـ برنامج 4بناء   
 د12.956.000: لفة الجديدةالتك        
 خارجية  بواسطة قروض4.009.000منها         
         
  د18.750.000: التكلفة األولى) 10(   000 500 1 )10 (2014 معاهد نموذجية بمبيت ـ برنامج 5بناء   
 د20.250.000: التكلفة الجديدة        
  د5.500.000: التكلفة األولى) 11(   000 550 )11 (2014 معهدين ثانويين ـ برنامج 2بناء   
 د6.050.000: التكلفة الجديدة        
     000 286 7 2جملة   
        مشاريع جديدة  - 3  
          مشاريع ذات صبغة جهوية - أ    

  
وض قر د بواسطة 9.360.000منها ) 12(   000 800 20 )12(2016 مدارس إعدادية ـ برنامج 9بناء 

 خارجية
         

  
 بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية بحومة السوق جربة 

 )13 (2016مدنين ـ برنامج 
  د بواسطة 1.575.000منها ) 13(   000 500 3

 قروض خارجية         

  
قروض  د بواسطة 4.950.000منها ) 14(   000 000 11 )14 (2016 معاهد  ثانوية ـ برنامج 4بناء 

 جيةخار
         

  
بناء مبيت بالمعهد النموذجي بخزامة الغربية  سوسة ـ 

 2016برنامج 
825 000     

     000 125 36    أجملة  
         ب ـ مشاريع ذات صبغة وطنية ـ   
     000 500 1  وعماراتيإقتناء أراض  
     000 500  من الوكالة العقارية للسكنىيإقتناء أراض  
     000 800 تمادات الدراساتاع  
     000 400 7 توسيع وترميم المندوبيات الجهوية للتربية  
     000 400  بناء وتهيئة المصالح المركزية   
     000 600 تهيئة وترميم تفقديات التعليم اإلبتدائي  
     000 100  تهيئة اإلدارة العامة لإلمتحانات القسط الثاني   
     000 400 لشبكة الكهربائية بمقر الوزارةتجديد ا  
     000 175 تركيز تجهيزات المراقبة بمخازن وزارة التربية بمقرين  

  
تركيز تجهيزات الحماية من الحرائق ببناية البرج بمقر 

 الوزارة
650 000     

     000 600 إقتناء وسائل نقل   
     000 200  المستمر تجهيز المراكز الجهوية للتربية والتكوين  
     000 500 تجهيز اإلدارة المركزية   
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     000 500 تجهيز المندوبيات الجهوية  للتربية  

     000 200 تجهيز تفقديات التعليم   
     000 50 تجهيز مستودع السيارات  

     000 500 تجهيزات إعالمية لإلدارات المركزية والجهوية   
     000 800 إستغالل رخص ونظم برمجيات مايكروسوفت  

     000 500 تكوين اإلطارات   
     000 500 توسيع وترميم المراكز الجهوية للتربية ولتكوين المستمر  

  

لمدارس اإلبتدائية ـ  إقتناء تجهيزات تعليمية لفائدة ا

 2016برنامج سنة 
3 000 000     

  

 إقتناء آالت ناسخة لفائدة المدارس اإلبتدائية ـ برنامج 

 2016سنة 
1 500 000     

  

تجهيز المدارس اإلبتدائية بمعدات إعالمية ـ برنامج سنة 

2016 
5 000 000     

     000 100  إقتناء كتب مدرسية   

  

آالت (ت  لفائدة المؤسسات التربوية  إقتناء تجهيزا

 )آالت طباعة ناسخة، حواسيب

 1 500 000     

  

إقتناء تجهيزات تعليمية للمدارس اإلعدادية والمعاهد 

 2016الثانويةـ برنامج 

10 000 000     

  

تجهيز المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية بمعدات 

 2016إعالمية ـ برنامج 

8 000 000     

     000 540  تهيئة الفضاءات الثقافية بمعهد بورقيبة النموذجي بتونس  

     000 515 46 ب  جملة  

     000 640 82 3جملة   

     000 926 89 *الجملــــة  

       

       المندوبيات الجهوية للتربية **   

       ـ مشـــاريـــع مشتركـــة  
     000 960 25 2016دائية ـ برنامج بناء وتوسيع المدارس اإلبت  

     000 000 53 2016تهيئة وصيانة المدارس اإلبتدائية ـ برنامج   
     000 200 1 تهيئة وبناء فضاءات لألقسام التحضيرية  

     000 500 9  2016 توسيع المدارس اإلعدادية  ـ برنامج   
  د بواسطة 4.000.000منها ) 15(   000 000 34 )15 (2016تهيئة وصيانة المدارس اإلعدادية  ـ برنامج   

  قروض خارجية    000 863 8  2016 توسيع المعاهد الثانوية   ـ برنامج   

  د بواسطة 5.000.000منها ) 16(   000 000 28 )16 (2016 تهيئة  وصيانة المعاهد الثانوية ـ برنامج   

 قروض خارجية    000 352 3 تبريد بناء مراقد ومطابخ وقاعات أكل وبيوت   
     000 000 12 تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم   

     000 840 إقتناء تجهيزات لفضاءات األقسام التحضيرية   
     000 000 10 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية   

  

إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد 

 ة الثانوي
10 000 000     

     000 715 196 **الجملــــة  

      I 286 641 000الجملة   
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  II ـ التمويل العمومي        

     215 000 المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية  
       : جديدة مشاريع   

     000 30 2016تهيئة مؤسسات تربوية بالشبكة المحلية ـ برنامج   

  

إقتناء تراخيص أنظمة كشف التسلل ومنع اإلختراق 

 للشبكة التربوية

75 000     

     000 50 تهيئة مركز مراقبة ودعم مستعملي الشبكة التربوية   

     000 60  إقتناء وسائل تقل   

     II 215 000لة الجم  

   000 856 286   الجملة العامة  

            وزارة- 26
        اإلستثمارات المباشرة- I التعليم العالي

       المصالح المركزية*  و البحث العلمي
        إعادة تقييم- 1  

        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  

  

اإلنسانية  دبية والعلومالمعهد التحضيري للدراسات األ

 )1 (بتونس

  د2 350 000: التكلفة األولى) 1(   000 800

   د3 150 000: التكلفة الجديدة        

  د3 200 000: التكلفة األولى) 2(   000 000 1 )2 (اإلنسانيات بالمهدية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في  
  د4 200 000: التكلفة الجديدة        

  د6 000 000: التكلفة األولى) 3(   000 800 2 القرية اللغوية بالمهدية   (3)   
  د8 800 000: التكلفة الجديدة        

  د800 000: التكلفة األولى) 4(   000 300 1 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة   (4)  
  د2 100 000: التكلفة الجديدة        

  د500 000: التكلفة األولى) 5(   000 100 )5  (سعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروانتو  
  د600 000: التكلفة الجديدة        

  د10 927 000: التكلفة األولى) 6(   000 700 1 الحي الجامعي بجندوبة   (6)  
  د12 627 000: التكلفة الجديدة        

     000 700 7 الجملة أ  

        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  

  د13 350 000: التكلفة األولى) 7(   000 200 كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بسوسة   (7)  
  د منها13 550 000: التكلفة الجديدة        

  

 د بواسطة قروض خارجية  8250000      

 موظفة

ندسين ببنزرتالمدرسة الوطنية للمه   (8)     د20 500 000: التكلفة األولى) 8(   000 900 

  

 د منها 21 400 000: التكلفة الجديدة      

 د  18 050000
 بواسطة قروض خارجية موظفة        

  د300 000: التكلفة األولى) 9(   000 150 كلية الصيدلة وطب األسنان بالمنستير   (9)  
  د450 000 :التكلفة الجديدة        
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 بحساب الدينار        

 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

  د2 100 000: التكلفة األولى) 10(   000 300 كلية العلوم بصفاقس   (10)  

  د2 400 000: التكلفة الجديدة        

     000 550 1 الجملة ب  

     000 250 9 1الجملة   

        مشاريع وبرامج جديدة- 2  

        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  

     000 000 6 اعتمادات الدراسات  

     000 700 بناء مقر جامعة قفصة  

     000 500 3 ديوان الخدمات الجامعية للشمال  

     000 200 إقتناء وسائل نقل  

     000 50  المركزيةإقتناء تجهيزات مختلفة لإلدارة  

     000 45 اقتناء وسائل نقل للهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واإلعتماد  

     000 410 اقتناء وسائل نقل لفائدة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية  

     000 130 اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالشمال  

     000 120  لديوان الخدمات الجامعية بالوسطاقتناء وسائل نقل  

     000 120 اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب  

     000 900 إقتناء معدات إعالمية لإلدارة المركزية  

     000 300 مصاريف التأمين العشري للبنايات  

     000 000 3 معاليم اإليجار المالي  

     000 380 إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلميبرنامج   

     000 400 المعهد العالي للتصرف بتونس  

     000 500 توسعة كلية الطب بتونس  

     000 520 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة  

     000 500 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس  

     000 230 حضيري للدراسات الهندسية ببنزرتالمعهد الت  

     000 000 1 المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس  

     000 500 بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعليم العالي  

     000 700 المعهد العالي للتصرف بقابس  

     000 400 إلنسانيات بقفصةالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في ا  

     000 200 كلية األداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس  

     000 500 صيانة و تعهد مؤسسات التعليم العالي  

     000 600 كلية الطب بالمنستير  

     000 800 المعهد العالي للتنشيط الثقافي و الشبابي ببئر الباي  

     000 600 سين بالمنستيرالمدرسة الوطنية للمهند  

     000 600 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف  

     000 400 دار المعلمين العليا بتونس  

     000 250 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان  

     000 500 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس  
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 الديناربحساب         
 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

     000 200 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان  
     000 200 إقتناء تجهيزات لمنظومة أنترنات  
     000 560 تجهيزات لمركز الحساب الخوارزمي  
     000 600 1 ابي بقفصةالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والشب  
     000 000 5 حماية المؤسسات الجامعية و مراكز اإليواء  
     000 000 3 اشغال صيانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعية  

  
صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لديوان الخدمات 

 الجامعية للشمال
650 000     

  
النظر لديوان الخدمات صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة ب

 الجامعية للوسط
300 000     

  
صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لديوان الخدمات 

 الجامعية للجنوب
300 000     

     000 600 المبيت الجامعي بسبيطلة  
     000 400 2 تهيئة المالعب والفضاءات الرياضية بالمؤسسات الجامعية  
     000 700 يوان الخدمات الجامعية للوسطتجهيزات لفائدة د  
     000 800 تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للشمال  
     000 500 تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للجنوب  

  
 د بواسطة قروض 280 000منها ) 11(   000 350 تجهيز المطعم الجامعي بسوسة  (11)

 خارجية موظفة
     000 000 6 اسل المعطيات لمركز الحساب الخوارزميتر  
     000 215 48 الجملة أ  
        مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية-ب  
     000 300 المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس  
     000 200 كلية العلوم ببنزرت  
     000 500 الجملة ب  
     000 715 48 2الجملة   
     000 965 57 *جملة ال  
       الجامعات**   
     330 000  جامعة الزيتونة  
     000 30  جامعة الزيتونة- اقتناء وسائل نقل  
     000 210 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة الزيتونة  
     000 40 تجهيزات دراسية مختلفة  
     000 50 دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  
          
     2 060 000 جامعة تونس  
     000 160 اقتناء وسائل نقل   
     000 300 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس  
     000 400 تجهيزات دراسية  مختلفة  
     000 400 دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  
     000 800 تجهيز مؤسسات التعليم العالي  
          
     2 460 000 جامعة تونس المنار  
     000 90 اقتناء وسائل نقل  
     000 170 قتناء وسائل نقل بيداغوجية ا  



  3695صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 بحساب الدينار        

 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

     000 500 تجهيزات دراسية مختلفة  

     000 600 قة التكوين في االعالميةدعم طا  
     000 100 1 تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  

          
     2 590 000 جامعة قرطاج  

     000 120 اقتناء وسائل نقل   
     000 170 اقتناء وسائل نقل بيداغوجية   

     000 500 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج  
     000 300 تجهيزات دراسية مختلفة  

     000 500 دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  
     000 000 1 تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  

          
     1 340 000 جامعة  منوبة  

     000 70  جامعة منوبة-اقتناء وسائل نقل   
     000 170 جامعة  منوبة-جيةاقتناء وسائل نقل بيداغو  

     000 200 المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة  
     000 400 جامعة  منوبة- تجهيزات دراسية مختلفة   

     000 200 جامعة منوبة- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي    
     000 300 جامعة منوبة-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية   

          
     2 310 000 جامعة سوسة  

     000 300 تجهيزات دراسية مختلفة   
     000 250 جامعة سوسة-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية   

     000 800 جامعة سوسة- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي    
     000 90  جامعة سوسة-اقتناء وسائل نقل   

     000 170  جامعة سوسة- ئل نقل بيداغوجية اقتناء وسا  
     000 700 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة  

          
     5 060 000 جامعة صفاقس  

     000 90  جامعة صفاقس-اقتناء وسائل نقل   
     000 170  جامعة صفاقس- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية   

     000 400 ت الراجعة بالنظر لجامعة صفاقستهيئة المؤسسا  
     000 600 جامعة صفاقس- تجهيزات دراسية مختلفة   

     000 600 جامعة صفاقس-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية   
     000 200 3 جامعة صفاقس-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي   

          
     1 150 000 جامعة جندوبة  

     000 150  جامعة جندوبة-اقتناء وسائل نقل   
     000 300 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة  

     000 200 )جامعة جندوبة(تجهيزات دراسية مختلفة  
     000 200  جامعة جندوبة-دعم طاقة التكوين في االعالمية   

     000 300  جامعة جندوبة- الي تجهيز ات علمية لمؤسسات التعليم الع  
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 بحساب الدينار        

 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

     3 490 000 جامعة قابس  

     000 120  جامعة قابس-اقتناء وسائل نقل   
     000 170  جامعة قابس- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية   

     000 400 سسات الراجعة بالنظر لجامعة قابستهيئة المؤ  
     000 400 )جامعة قابس(تجهيزات دراسية مختلفة  

     000 400  جامعة قابس-دعم طاقة التكوين في االعالمية   
     000 000 2  جامعة قابس-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي   

          
     0 460 0010  جامعة المنستير  

     000 100 1  جامعة المنستير- تجهيزات دراسية مختلفة   
     000 500 1  جامعة المنستير-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية   

     000 000 7  جامعة المنستير-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي   
     000 90  جامعة المنستير-اقتناء وسائل نقل   

     000 170  جامعة المنستير- وسائل نقل بيداغوجية اقتناء   
     000 600 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستير  

          
     6 590 000  جامعة القيروان  

     000 170  جامعة القيروان- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية   
     000 700  جامعة القيروان- تجهيزات دراسية مختلفة   

     000 300 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القيروان  
     000 300  جامعة القيروان-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية   

     000 000 5  جامعة القيروان-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي   
     000 120  جامعة القيروان- اقتناء وسائل نقل  

          
     2 960 000 جامعة قفصة  

     000 90  جامعة قفصة-اقتناء وسائل نقل   
     000 170  جامعة قفصة- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية   

     000 500 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة  
     000 400  جامعة قفصة-تجهيزات دراسية مختلفة  

     000 300  جامعة قفصة-كوين في االعالمية دعم طاقة الت  
     000 500 1  جامعة قفصة-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي   

          
     386 000 جامعة تونس اإلفتراضية  

     000 386 جامعة تونس اإلفتراضية  

     000 186 41 **الجملة   

       البحث العلمي***   

       عادة تقييم إ- 1  
  د868 000: التكلفة األولى) 12(      مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  

   د1 018 000: التكلفة الجديدة   000 150 )12 (البيوتكنولوجيا بصفاقس بناء فضاء للتكنولوجيا بمركز   
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 بحساب الدينار        

 المالحظات لبابجملة ا اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

  د9 700 000: التكلفة األولى) 13(   000 600 14 )13 (2014  برنامج - البرنامج الوطني للبحث العلمي    

  د24 300 000: التكلفة الجديدة        
  د17 500 000: التكلفة األولى) 14(   000 000 14 )14 (للبحث العلمي البرنامج الوطني   

  د31 500 000: الجديدةالتكلفة         

     000 750 28 الجملة أ  

     000 750 28 1الجملة   

        مشاريع وبرامج جديدة- 2  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  

  

تجهيز مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادية 

 واالجتماعية
180 000     

     000 180 اقتناء وسائل النقل  

  

اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز بحوث وتكنولوجيات 

 الطاقة

30 000     

  

 اقتناء وسائل النقل لفائدة المركز الوطني الجامعي 

 للتوثيق العلمي و التقني

30 000     

  

اقتناء وسائل النقل لفائدة مركز البحث في 

 الميكروإلكترونيك و النانوتكنولوجيا بسوسة

30 000     

     000 000 14  الموحدة للبحث العلميالشبكة  

     000 100 برنامج تطوير استغالل االشتراكات االلكترونية  
     000 100 مصاريف التامين العشري للبنايات  

     000 000 2 مدارس الدكتوراه  
     000 500 تثمين نتائج البحث وتسجيل براءات االختراع  

     000 200 لعلميةعقود صيانة التجهيزات ا  
     000 000 3 مشاريع البحوث التنموية  

     000 000 10 2016 برنامج - البرنامج الوطني للبحث العلمي  

  

تجهيز مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالقطب 

 )15 (التكنولوجي بالمنستير

 د بواسطة 4 800 000منها ) 15 (   000 000 6

 ةقروض خارجية موظف
     000 500 دعم الثقافة العلمية  

     000 000 5 دعم التعاون العلمي  

     000 850 41 الجملة أ  

     000 850 41 2الجملة   

     000 600 70 *** الجملة   

     I 169 751 000الجملة   

  II -التمويل العمومي        

       المصالح المركزية*   

       برامج جديدة مشاريع و- 1  
         

     820 000 مدينة العلوم بتونس  
     000 820 مدينة العلوم بتونس  

        

     000 820 1الجملة   

     000 820 *الجملة   
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 بحساب الدينار        
 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

       البحث العلمي***   
        إعادة تقييم- 1  

        
     250 000 المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية  
  د1 175 000: التكلفة األولى) 16(   000 250  إعادة شحن مصدر الكوبالت (16)  
  د1 425 000: التكلفة الجديدة        
        
     000 250 1الجملة   

        
        مشاريع وبرامج جديدة- 2  
          
     930 000 المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي الكيميائي  

  
المعهد الوطني للبحث ( صيانة التجهيزات العلمية الكبرى

 )والتحليل الفيزيائي الكيميائي
200 000     

  
المعهد الوطني للبحث والتحليل (  تجهيزات اعالمية

 )زيائي الكيميائيالفي
30 000     

  
المعهد الوطني للبحث والتحليل - صيانة التكييف المركزي 

 الفيزيائي الكيميائي
200 000     

  
المعهد الوطني للبحث والتحليل -تجهيزات علمية 

 الفيزيائي الكيميائي
500 000     

          
     30 000 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي  
     000 30 تجهيزات ادارية  
          
     30 000 مركز البحث في علوم المواد  
     000 30 اقتناء منظومة تصرف محاسبي  
          
     620 000 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس  
     000 20 اقتناء تجهيزات اعالمية  
     000 400 صيانة مبنى المركز  
     000 200  الطرقاتتعبيد شبكة  
          
     20 000 مركز بحوث و تكنولوجيا المياه  
     000 20 تجهيزات اعالمية  
          
     20 000 مركز بحوث و تكنولوجيا الطاقة  
     000 20 اقتناء تجهيزات اعالمية  
          
        
     000 650 1 2الجملة   
     000 900 1 ***الجملة   
     II 2 720 000الجملة   
   000 471 172   الجملة العامة  
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 بحساب الدينار        
 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

          وزارة- 27
         التكوين المهني
        اإلستثمارات المباشرة- I و التشغيل

       التشغيل*   
        إعادة تقييم- 1  

        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  
  د635 000: التكلفة األولى) 1(   000 210 تهييئات مختلفة  (1)   
  د845 000: التكلفة الجديدة        

  
                                                     بناء المصالح المركزي ة لوزارة التكوين المهني والتشغيل 

 )2 (له  والهياكل التابعة
  د20 098 000: التكلفة األولى) 2(   000 000 1

  د21 098 000: التكلفة الجديدة        
  د3 773 000: التكلفة األولى) 3(   000 471 إقتناء وسائل نقل  (3)   
  د منها 4 244 000: التكلفة الجديدة        

  
  د بواسطة القروض الخارجية 46 000       

 الموظفة
جهيز مطبعة الوزارةت   (4)      د489 000: التكلفة األولى) 4(   000 29 
  د518 000: التكلفة الجديدة        
  د518 000: التكلفة األولى) 5(   000 50 )5 (اإلدارات الجهوية تجهيز  
  د568 000: التكلفة الجديدة        
  د475 000: التكلفة األولى) 6(   000 50 )6 (اإلدارة المركزية تجهيز  
  د525 000: التكلفة الجديدة        
  د2 155 000: التكلفة األولى) 7(   000 200 )7 (تجهيزات إعالمية اقتناء  
  د2 355 000: التكلفة الجديدة        
  د4 576 000: التكلفة األولى) 8(   000 70 )8 (الوطني للتشغيل والمهارات المرصد  
  د منها4 646 000: لجديدةالتكلفة ا        

  
  د بواسطة القروض 3 216 000       

 الخارجية الموظفة
  د316 000: التكلفة األولى) 9(   000 15 )9 (لإلعالم نشر وثائق  
   د331 000: التكلفة الجديدة   000 095 2 الجملة أ  
        مشاريع وبرامج ذات صبغة جهوية-ب  
  د2 100 000: التكلفة األولى) 10(   000 310 1  الجهوي للتشغيل بصفاقسبناء المركب (10 )  
  د3 410 000: التكلفة الجديدة        
     000 310 1 الجملة ب  
     000 405 3 1الجملة   
        مشاريع وبرامج جديدة- 2  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  

  
ة وتصرف في برامج النهوض تصور ووضع منظومة قياد

 بالتشغيل
800 000     

     000 100 تصور ووضع منظومة مرافقة  
     000 900 الجملة أ  
        مشاريع وبرامج ذات صبغة جهوية-ب  
     000 50 بناء مقر لالدارة الجهوية بسليانة  
     000 50 الجملة ب  
     000 950 2الجملة   
     000 355 4 *الجملة   
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 بحساب الدينار        

 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

       التكوين المهني**   

        مشاريع وبرامج جديدة- 2  
        مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية- أ  

     000 100 هنيدراسة حول المقاربة في تعديل الخارطة الجهوية للتكوين الم  
     000 100 دراسة حول تنظيم العالقات التشاركية في مجال التكوين المهني  

     000 100 إرساء منظومة وطنية لإلشهاد  
     000 50 ل حول العرض الوطني للتكوين المهنييإنجاز دل  

  

تنظيم ملتقيات تحسيسية في إطار تركيز الجهاز الوطني لإلعالم 

 هوالتوجي
50 000     

     000 30 وضع إطار مرجعي عام للتكوين عن بعد  

  

 منظومة التكوين المهني و متنظيم ملتقيات تحسيسية حول تقيي

 اإلقرار بمكتسبات الخبرة

50 000     

     000 20 إرساء منظومة وطنية لتأهيل مؤسسات التكوين المهني  

     000 500 الجملة أ  

     000 500 2الجملة   

     000 500 **الجملة   

     I 4 855 000الجملة   

  II -التمويل العمومي        

       التشغيل*   
        إعادة تقييم- 1  

     1 130 000 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل  
  د2 500 000: التكلفة األولى) 11(   000 800 )11 (بصفاقس إقتناء مقر مركب التشغيل والعمل المستقل    

  د3 300 000: التكلفة الجديدة        
   د400 000: التكلفة األولى) 12(   000 100  )12 (باريانة بناء فضاء المبادرة  

   د500 000: التكلفة الجديدة        
   د400 000: التكلفة األولى) 13(   000 230 )13 (التشغيل بالفحص اعادة بناء مكتب  

   د630 000: التكلفة الجديدة        
     10 662 000 تشجيعات مباشرة  

   د191 550 000: التكلفة األولى) 14(   000 662 10 )14 (المهن الصغرى الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و  

    د202 212 000: التكلفة الجديدة   000 792 11 1الجملة   

       مشاريع وبرامج جديدة - 2  

     4 275 000 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل  

     000 600 إصالحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل  

     000 250 إقتناء وسائل نقل  

     000 20 دراسات مختلفة  

     000 50 هرات تحسيسيةإصدار نشرية الوكالة ونشر وثائق وتنظيم  تظا  

     000 350 إقتناء حواسيب  
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 بحساب الدينار        

 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

     000 150 تكوين أعوان الوكالة  

     000 50 تركيز نظام الجودة  

     000 500 2 إقتناء قطعة أرض لبناء المقر اإلجتماعي للوكالة  

     000 145 سالمة نظم اإلعالم وسالمة البرمجيات  

     000 60 ظام المعلوماتي للوكالةنإدماج برامج التشغيل الجديدة بال  

     000 50 تركيز منظومة إتصال عبر األنترنات  

  

إحداث بنك معطيات لتطوير تقارير أنشطة المصالح 

 الجهوية

50 000     

     000 275 4 2الجملة   

     000 067 16 *الجملة   

       

       التكوين المهني**   

        إعادة تقييم- 1  

       

     400 000 المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية  

  د260 000: التكلفة األولى) 15(   000 40 تأهيل إطار ات و أعوان المركز  (15)  

   د300 000: التكلفة الجديدة        

)16 (إقتناء وسائل نقل      د961 000: التكلفة األولى) 16(   000 40 

  د1 001 000: التكلفة الجديدة        

  د463 000: التكلفة األولى) 17(   000 10 المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية  

)17(  دراسات مختلفة –     د473 000: كلفة الجديدةالت     

  د171 000: التكلفة األولى) 18(   000 20 برامج إشهارية للتكوين المستمر  (18)  

  د191 000: التكلفة الجديدة        

  د466 000: التكلفة األولى) 19(   000 50 إقتناء تجهيزات   (19)  

  د516 000: التكلفة الجديدة        

و إصالحات مختلفةتهيئات   (20)     د206 000: التكلفة األولى) 20(   000 30 

  د236 000: التكلفة الجديدة        

  د101 000: التكلفة األولى) 21(   000 15 تركيز نظام الجودة (21)  

  د116 000: التكلفة الجديدة        

  د512 000: األولىالتكلفة ) 22(   000 180 التنظيم وتطوير أساليب العمل   (22)  

  د692 000: التكلفة الجديدة        

)23  (يفة اليقظة ومرصد التكوين المستمرظتركيز و     د60 000: التكلفة األولى) 23(   000 15 

  د75 000: التكلفة الجديدة        

     353 000 المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين  

      

  د100 000: التكلفة األولى) ISO ) 24( 43 000   )24 طبقا لمواصفات نظام الجودة بالمركزتركيز   

  د143 000: التكلفة الجديدة        

  د1 100 000: التكلفة األولى) 25(   000 40 إعداد برامج التكوين وتكوين المكونين  (25)  

  د1 140 000: التكلفة الجديدة        
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 حساب الدينارب        

 المالحظات جملة الباب اإلعتمادات المشاريع و البرامج األبواب

      

  د1 355 000: التكلفة األولى) 26(   000 100 تكوين إطارات التكوين   (26)  

  د1 455 000: التكلفة الجديدة        

  د1 670 000: التكلفة األولى) 27(   000 170 تطوير وظائف المركز   (27)  

  د1 840 000: التكلفة الجديدة        

     000 753 1الجملة   

     000 753 **الجملة   

     II 16 820 000الجملة   

   000 675 21   الجملة العامة  

 الهيئة -29

العليا المستقلة 

 لالنتخابات

        

  II -التمويل العمومي        

     000 000 8  لالنتخاباتالهيئة العليا المستقلة   

     II 8 000 000الجملة   

   000 000 8   الجملة العامة  

       

  هيئة -30

 الحقيقة

 الكرامةو

        

  II -التمويل العمومي        

     000 900  هيئة الحقيقة و الكرامة  

     II  900 000الجملة   

   000 900   الجملة العامة  

          

       

       

   دينار8 260 510 000=    ة    ـــج الدولـــادات برامـتمـة إعـلـمـج
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 "ج " الجدول 
 إعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة 

  2016لسنة 
 

 بحساب الدینار            
 العنوان الثاني

 نفقات التنمیة: الجزء الثالث 
 األبواب :القسم التاسع  :القسم الثامن  :القسم السابع  :القسم السادس 

نفقات التنمیة المرتبطة  نفقات التنمیة الطارئة التمویل العمومي  االستثمارات المباشرة
بالموارد الخارجیة 

 الموظفة

 جملة الجزء الثالث

 000 000 3    -   000 000 3  مجلس نواب الشعب 1-
 000 528 6    - 000 358 1  000 170 5  رئاسة الجمهورية -2
 000 032 19  000 500 14  - 000 947 2  000 585 1  رئاسة الحكومة -3
 000 415 504    - 000 000 161  000 415 343  وزارة الداخلية  -4
 000 120 89      - 000 300   000 820 88  وزارة العدل -5
 000 932 3    -   000 932 3   الخارجيةوزارة الشؤون -6
 000 000 950    - 000 600 4  000 400 945  وزارة الدفاع الوطني -7
 000 461 2    -   000 461 2  وزارة الشؤون الدينية -8
 000 174 319    - 000 000 152  000 174 167  وزارة المالية -9

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون  -10
 000 274 724  000 000 60  - 000 064 663  000 210 1  الدولي

وزارة أمالك الدولة والشؤون  -11
 000 490 2    -   000 490 2  العقارية

وزارة الفالحة والموارد المائية  -12
 000 869 996 1 000 125 028 1 - 000 635 343  000 109 625  والصيد البحري

 000 520 109    - 000 376 71  000 144 38  اقة والمناجموزارة الصناعة والط -13
 000 670 11  000 400 5  - 000 140 5  000 130 1  وزارة التجارة -14

وزارة تكنولوجيات اإلتصال  -15
 000 344 26    -   000 344 26  واإلقتصاد الرقمي

 000 442 74    - 000 883 73  000 559   وزارة السياحة والصناعات التقليدية -16

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة  -17
 000 114 082 2 000 300 006 1 - 000 900 1  000 914 073 1 الترابية

 000 304 130  000 000 11  - 000 753 115  000 551 3  وزارة البيئة والتنمية المستدامة -18
 000 829 833  000 386 652  - 000 080 180  000 363 1  وزارة النقل -19

وزارة  الثقافة والمحافظة على  -20
 000 832 65    - 000 903 5  000 929 59  التراث

 000 500 88    - 000 000 2  000 500 86  وزارة الشباب والرياضة -21
 000 121 36      000 270   000 851 35  وزارة المرأة واألسرة والطفولة -22
 000 260 247    - 000 785 4  000 475 242  وزارة الصحة -23
 000 989 129    - 000 559 121  000 430 8  وزارة الشؤون اإلجتماعية  -24
 000 856 286  000 885 24  - 000 215   000 756 261  وزارة التربية -25
 000 671 179  000 930 5  - 000 720 2  000 021 171  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -26
 000 675 21    - 000 820 16  000 855 4  وزارة التكوين المهني والتشغيل -27
       -     المجلس األعلى للقضاء -28
 000 000 8    - 000 000 8    الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات -29
 000 900     - 000 900     هيئة الحقيقة والكرامة -30
 000 835 700    000 835 700      قات الطارئة وغير الموزعةالنف -31

 000 157 655 9 000 526 808 2 000 835 700  000 208 940 1 000 588 205 4 =الجملــة 
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 "ح " الجدول 

 موارد المؤسسات العمومية الملحقة

 2016ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة 

  "حوصلة" 

 
 اربحساب الدین     

 التقدیرات
 األبواب الموارد

 جملة الموارد الموارد الذاتیة منحة الدولة
 النفقات

 000 514   000 514     000 514   رئاسة الجمهورية -2

 000 235 7  000 235 7  000 937   000 298 6  رئاسة الحكومة -3

 000 824 15  000 824 15  000 940 1  000 884 13  وزارة الداخلية  -4

 000 273 49  000 273 49  000 700 3  000 573 45  وزارة العدل -5

 000 35   000 35     000 35   وزارة الشؤون الخارجية -6

 000 984 36  000 984 36  000 450 14  000 534 22  وزارة الدفاع الوطني -7

 000 266   000 266     000 266   وزارة الشؤون الدينية -8

 000 255 2  000 255 2  000 755   000 500 1  وزارة المالية -9

 000 980 45  000 980 45  000 980 45    وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -11

 000 330 74  000 330 74  000 362 47  000 968 26  وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري -12

 000 821 1  000 821 1    000 821 1  وزارة التجارة -14

 000 948 3  000 948 3  000 248   000 700 3  وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي -15

 000 527 3  000 527 3  000 127 2  000 400 1  وزارة السياحة والصناعات التقليدية -16

 000 000 6  000 000 6  000 600 3  000 400 2  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية -17

 000 980   000 980   000 700   000 280   وزارة البيئة والتنمية المستدامة -18

 000 630 19  000 630 19  000 431   000 199 19  وزارة  الثقافة والمحافظة على التراث -20

 000 056 28  000 056 28  000 035 13  000 021 15  وزارة الشباب والرياضة -21

 000 463 9  000 463 9  000 285   000 178 9  وزارة المرأة واألسرة والطفولة -22

 000 940 363  000 940 363  000 465 258  000 475 105  وزارة الصحة -23

 000 543 6  000 543 6  000 84   000 459 6  وزارة الشؤون االجتماعية  -24

 000 916 134  000 916 134  000 726 22  000 190 112  لتربيةوزارة ا -25

 000 401 168  000 401 168  000 355 35  000 046 133  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -26

 000 921 979  000 921 979  000 180 452  000 741 527  =الجملــة   
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 "ح" الجـــدول
  الملحقة  موميةالع المؤسسات ونفقات موارد

 ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة
  2016  لسـنـــة

 
 بحساب الدينار        

 التقدیــرات

 بیـــــان المؤسسات العدد الموارد

 جملة الموارد الموارد الذاتیة منحة الدولة

 النفقات
  

           رئاسة الجمھوریة : 2الباب   
   514 000   514 000     00 514  0 مؤسسات السیادة  
 000 249   000 249     000 249   الھیئة العلیا للرقابة اإلداریة والمالیة 1
 000 265   000 265     000 265   مصالح الموفق اإلداري 2

 000 514   000 514       000 514    =  الجمھوریة  لرئاسة التابعة المؤسسات  جملة میزانیات 2

         رئاسة الحكومة:  3الباب   
  2 137 000  2 137 000      2 137 000 مؤسسات السیادة  
 000 962   000 962       000 962   المحكمة اإلداریة 1
 000 175 1  000 175 1      000 175 1  دائرة المحاسبات 2
   444 000   444 000   90 000   354 000 مؤسسات إدارة عامة  
 000 444   000 444   000 90   000 354   الوطني  شیفاألر 3
  4 307 000  4 307 000   627 000  3 680 000 مؤسسات التكوین  
 000 170 4  000 170 4  000 490   000 680 3  المدرسة الوطنیة لإلدارة 4
 000 137   000 137   000 137     المركز اإلفریقي لتحسین مستوى الصحافیین واالتصالیین 5
   347 000   347 000   220 000   127 000 مؤسسات  العمل الثقافي  
 000 347   000 347   000 220   000 127   مركز التوثیق الوطني 6

 000 235 7  000 235 7  000 937   000 298 6  =التابعة لرئاسة الحكومة  جملة میزانیات المؤسسات 6

         خلیة وزارة الدا : 4الباب   
   305 000   305 000   90 000   215 000 مؤسسات اإلدارة العامة  

المرصد الوطني لإلعالم والتكوین والتوثیق والدراسات حول سالمة  1
 000 305   000 305   000 90   000 215   المرور

  10 449 000  10 449 000  1 780 000  8 669 000 مؤسسات التكوین  

النشیطة   واإلطارات األعوان لتكوین  الوطنیة مدرسةال 2
 000 800   000 800   000 50   000 750   الوطنیین واألمن للشرطة

 000 247   000 247   000 7   000 240   مركز التكوین المختص بمنوبة 3
 000 673   000 673   000 90   000 583   بسوسة الشرطة مفتشي لتكوین  الوطنیة المدرسة 4
 000 130 2  000 130 2  000 500   000 630 1  رتباء ورقباء األمن بسیدي سعد لتكوین  الوطنیة المدرسة 5
 000 572   000 572   000 80   000 492   ببنزرت المساعدین الشرطة ضباط لتكوین  الوطنیة المدرسة 6
 000 970   000 970   000 10   000 960   بیرصا بقرطاج الوطني  لألمن  المستمر للتكوین  الوطني المركز 7
 000 800 2  000 800 2  000 600   000 200 2  المدنیة والحمایة  الوطني الوطنیة للحرس المدرسة 8
 000 596   000 596   000 361   000 235   مركز التكوین ودعم الالمركزیة 9

 000 275   000 275       000 275   الداخلي األمن لقوات العلیا المدرسة 10
 000 552   000 552   000 50   000 502   الطالئع للحرس الوطني بوادي الزرقاء مدرسة 11
 000 242   000 242   000 20   000 222   المدرسة الوطنیة للتكوین المستمر للحرس الوطني بالشبیكة 12
 000 299   000 299   000 12   000 287   اقیةمدرسة التكوین متعددة اإلختصاصات للحرس الوطني بالمرن 13
 000 293   000 293       000 293   المدرسة الوطنیة للحمایة المدنیة بتونس 14
  4 770 000  4 770 000   70 000  4 700 000 المؤسسات الصحیة  

 000 770 4  000 770 4  000 70   000 700 4  بالمرسى الداخلي  األمن  مستشفى قوات 15
   300 000   300 000       300 000 مؤسسات التأھیل االجتماعي  

 000 300   000 300       000 300    الوردیة  بتونس والتوجیھ  اإلیواء مركز 16

 000 824 15  000 824 15  000 940 1  000 884 13  =الداخلیة    لوزارة التابعة المؤسسات  میزانیات جملة 16
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  الدينار بحساب       

 التقدیــرات
  بیـــــان المؤسسات العدد الموارد

 جملة الموارد الموارد الذاتیة منحة الدولة

 النفقات
 

         وزارة العدل  : 5الباب   
 000 232   000 232       000 232   مؤسسات السيادة  
 000 232   000 232     000 232   الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 1
 000 414   000 414     000 414   مؤسسات البحث  
 000 414   000 414     000 414   والقضائية القانونية الدراسات مركز 2
 000 868 1  000 868 1    000 868 1  مؤسسات التكوين  
 000 110 1  000 110 1    000 110 1  المدرسة الوطنية للسجون واإلصالح 3
 000 488   000 488     000 488   للقضاء  األعلى  المعهد 4
 000 270   000 270     000 270   للمحاماة  األعلى  المعهد 5
 000 759 46  000 759 46  000 700 3  000 059 43  مؤسسات التأهيل االجتماعي  
 000 000 11  000 000 11  500 42   500 957 10  التأهيل االجتماعي  مؤسسة 6
 000 138   000 138   000 59   000 79   إصالح األطفال الجانحين بقمرت مركز 7
 000 340   000 340   000 147   000 193   الهاني بسيدي إصالح األطفال الجانحين مركز 8
 000 70   000 70   000 34   000 36   )صفاقس(  بعقارب إصالح األطفال الجانحين مركز 9

 000 270   000 270   000 18   000 252   الباب  بمجاز صالح األطفال الجانحينإ مركز 10
 000 370   000 370   000 15   000 355   إصالح األطفال الجانحين بالمروج مركز 11
 000 230   000 230   000 34   000 196   بالمغيرة إصالح األطفال الجانحين مركز 12
 000 300   000 300   000 21   000 279   بسوق الجديد لجانحينمركز إصالح األطفال ا 13
 000 200 1  000 200 1  000 424   000 776   سجن الهوارب 14
 000 900   000 900   000 3   000 897   سجن قبلي 15
 000 020 1  000 020 1  500 228   500 791   سجن السرس 16
 000 350 8  000 350 8  000 875   000 475 7  المرناقية  سجـن 17
 000 800   000 800   500 136   500 663   بمنوبة  سجن النساء 18
 000 750 1  000 750 1  500 2   500 747 1  صفاقس سجن 19
 000 850 1  000 850 1  000 405   000 445 1  الرومي برج سجن 20
 000 000 1  000 000 1  500 202   500 797   الناظـور سجن 21
 000 150 1  000 150 1  500 204   500 945   صواف سجن 22
 000 290 1  000 290 1  000 93   000 197 1  سجن القصرين 23
 000 720   000 720   000 1   000 719   سجن الكاف 24
 000 770   000 770   000 17   000 753   قفصة سجن 25
 000 650   000 650   000 1   000 649   سجن بنزرت 26
 000 700 1  000 700 1  500 127   500 572 1  سجن المهدية 27
 000 370   000 370   500 1   500 368   قابس سجن 28
 000 520   000 520   000 56   000 464   باجة سجن 29
 000 950   000 950   000 12   000 938   المنستير سجن 30
 000 900   000 900   000 1   000 899   بمدنين حربوب سجن 31
 000 840   000 840   500 1   500 838   سجن القيروان 32
 000 700   000 700   500 1   500 698   سليانة سجن 33
 000 700   000 700   500 1   500 698   بوزيد سيدي سجن 34
 000 070 1  000 070 1  000 50   000 020 1  مرناق سجن 35
 000 630   000 630   000 376   000 254   الدير الكاف سجن 36
 000 1   000 1     000 1   زغوان   سجن 37
 000 590   000 590   000 2   000 588   جندوبة سجن 38
 000 370   000 370   000 1   000 369   الرابطة   سجن 39
 000 000 2  000 000 2  000 102   000 898 1  العامري برج سجن 40
 000 250 1  000 250 1  500 2   500 247 1  المسعدين سجن 41
 000 273 49  000 273 49  000 700 3  000 573 45  =العدل  لوزارة  التابعة  المؤسسات ميزانيات جملة 41
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         وزارة الشؤون الخارجیة: 6الباب   
   35 000   35 000       35 000 مؤسسات التكوین  
 000 35   000 35     000 35   المعهد الديبلوماسي للتكوين والدراسات 1
   35 000   35 000       35 000 = الخارجیةلوزارة الشؤون التابعة المؤسسات  میزانیات جملة 1

         وزارة الدفاع الوطني : 7الباب   
  1 000 000  1 000 000      1 000 000 مؤسسات  السیادة  
 000 000 1  000 000 1    000 000 1  وكالة االستخبارات و األمن و الدفاع 1

   422 600 60 422  0   400 000   22 600 مؤسسات  البحث  
 600 422   600 422   000 400   600 22   مركز الھیدروغرافیا واألوسیانوغرافیا 2
  5 069 600  5 069 600   200 000  4 869 600 مؤسسات  التكوین  
 600 006 1  600 006 1    600 006 1  األكادیمیة العسكریة 3
 800 293   800 293     800 293   األكادیمیة البحریة 4
 700 78   700 78     700 78   الوطني الدفاع معھد 5
 100 140   100 140     100 140   مدرسة األركان 6
 300 185   300 185     300 185   ببنزرت  الصف ضباط مدرسة 7
 700 162   700 162     700 162   البر لجیش  التقنیة المدرسة 8
 700 115   700 115     700 115   ببوفیشة لألسلحة التطبیقیة المدرسة 9

 100 27   100 27     100 27   العسكریة الریاضات مدرسة 10
 900 94   900 94     900 94   مدرسة ضباط الصف لجیش الطیران 11
 400 99   400 99     400 99   الجویة  االختصاصات مدرسة 12
 500 117   500 117     500 117    الرقباء مدرسة 13
 200 013 1  200 013 1  000 200   200 813    العامري الطیران ببرج مدرسة 14
 500 108   500 108     500 108   ضباط الصف بالبحریة مدرسة 15
 200 36   200 36     200 36   الجوي للدفاع التدریب مركز 16
 600 22   600 22     600 22   للھندسة العسكریة التدریب مركز 17
 400 24   400 24     400 24   للطیران التدریب مركز 18
 200 45   200 45     200 45   العسكریة  الصحة مدرسة 19
 200 36   200 36     200 36   العسكریة الصحة لمصلحة التطبیقیة المدرسة 20
 900 94   900 94     900 94   المدرسة الحربیة العلیا 21
 200 45   200 45     200 45   ز التكوین المھني بباجةمرك 22
 600 31   600 31     600 31   مركز التكوین المھني بالخروبة بنزرت 23
 600 31   600 31     600 31   مركز التكوین المھني بفندق الجدید 24
 200 36   200 36     200 36   مركز التكوین المھني بقابس 25
 000 37   000 37     000 37    العسكریة للموسیقىالمدرسة 26
 000 83   000 83     000 83   مدرسة الرقباء بالمكناسي 27
 000 248   000 248     000 248   مدرسة الرقباء بكندار 28
 000 85   000 85     000 85   مدرسة الرقباء لجیش البحر 29
 000 10   000 10     000 10   انالمركز الثاني للتدریب لجیش الطیر 30
 000 23   000 23     000 23   مركز تدریب المدفعیة 31
 000 86   000 86     000 86   مركز تدریب اإلشارة 32
 000 438   000 438     000 438   المركز العسكري لألنیاب 33
 000 40   000 40     000 40   المركز العسكري للتكوین المھني بمنوبة 34
 000 80   000 80     000 80   المركز العسكري للتكوین المھني بوادي اللیل 35
 000 52   000 52     000 52   المركز العسكري للتكوین المھني بقفصة 36
 000 40   000 40     000 40   المركز العسكري للتكوین المھني بقصر قفصة 37
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  30 418 600  30 418 600  13 840 000  16 578 600 المؤسسات الصحیة  
 500 317   500 317   000 200   500 117   للطیران  الطبي الكشف مركز 38
 700 612   700 612   000 450   700 162   الدم  لنقل  العسكري المركز 39
 200 36   200 36     200 36   الغوص  طب مركز 40
 300 131 28  300 131 28  000 000 13  300 131 15  بتونس  للتعلیم العسكري األصلي المستشفى 41
 900 632   900 632   000 130   900 502   بقابس  المستشفى العسكري 42
 000 688   000 688   000 60   000 628   ببنزت  العسكري المستشفى 43
   73 200   73 200   10 000   63 200 مؤسسات العمل الثقافي  

 200 73   200 73   000 10   200 63   الوطني العسكري المتحف 44

 000 984 36  000 984 36  000 450 14  000 534 22  =الوطني الدفاع  لوزارة التابعة المؤسسات  میزانیات جملة 44

         وزارة الشؤون الدینیة : 8الباب   
   266 000   266 000       266 000 مؤسسات  التعلیم  العالي  
 000 146   000 146     000 146   بتونس للشریعة األعلى  المعھد 1
 000 120   000 120     000 120   المعھد األعلى للخطابة واإلرشاد الدیني بالقیروان 2

 000 266   000 266       000 266   = الدینیة الشؤون  لوزارة التابعة المؤسسات  میزانیات جملة 2

         وزارة المالیة : 9الباب   
   505 000   505 000   105 000   400 000 مؤسسات التكوین  
 000 505   000 505   000 105   000 400    للمالیة  الوطنیة المدرسة 1
  1 750 000  1 750 000   650 000  1 100 000 المؤسسات الصحیة  
 000 750 1  000 750 1  000 650   000 100 1  المركز الطبي للدیوانة 2

 000 255 2  000 255 2  000 755   000 500 1  = والمالیة  لوزارة التابعة المؤسسات  میزانیات جملة 2

         وزارة أمالك الدولة والشؤون العقاریة : 11باب ال  
  45 980 000  45 980 000  45 980 000   مؤسسات إدارة عامة  
 000 980 45  000 980 45  000 980 45    إدارة الملكیة العقاریة 1

الدولة  أمالك   لوزارة التابعة المؤسسات  میزانیات جملة 1
 000 980 45  000 980 45  000 980 45      = العقاریة  والشؤون

         وزارة الفالحة والموارد المائیة والصید البحري : 12الباب   
  5 622 000  5 622 000  1 645 000  3 977 000 مؤسسات البحث  
 000 669   000 669   000 150   000 519   الوطني لعلوم وتكنولوجیا البحار  المعھد 1
 000 799   000 799   000 323   000 476   الزراعیة بتونس  ني للبحوثالوط  المعھد 2
 000 580   000 580   000 85   000 495   والغابات والمیاه الریفیة الھندسة في  للبحوث الوطني  المعھد 3
 000 481   000 481   000 90   000 391   الزیتونة معھد 4
 000 962   000 962   000 710   000 252   بتونس  البیطریة البحوث معھد 5
 000 729   000 729   000 7   000 722   الفالحي العالي  والتعلیم البحث  مؤسسة 6
 000 367   000 367   000 50   000 317   المركز الجھوي للبحوث في البستنة والفالحة البیولوجیة بشط مریم 7
 000 228   000 228   000 10   000 218    بدقاشالمركز الجھوي للبحوث في الفالحة الواحیة 8
 000 266   000 266   000 50   000 216   المركز الجھوي للبحوث الزراعیة بسیدي بوزید 9

 000 541   000 541   000 170   000 371   المركز الجھوي للزراعات الكبرى بباجة 10
  7 694 000  7 694 000 000 056 2   5 638 000 مؤسسات التعلیم العالي  

 000 787   000 787   000 200   000 587   البیطري بسیدي ثابت للطب  المدرسة الوطنیة 11
 000 892   000 892   000 249   000 643   بتونس  للعلوم الفالحیة  الوطني   المعھد 12
 000 770   000 770   000 265   000 505   بمقرن للفالحة العلیا المدرسة 13
 000 925   000 925   000 195   000 730   الباب  بمجاز  الریفي  التجھیز لمھندسي العلیا المدرسة 14
 000 657   000 657   000 265   000 392   الغابات والمراعي بطبرقة معھد 15
 000 162 1  000 162 1  000 280   000 882   مریم  بشط المعھد العالي للعلوم الفالحیة 16
 000 330   000 330   000 64   000 266   بتونس الغذائیة للصناعات العلیا المدرسة 17
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 000 620   000 620   000 240   000 380   بماطر للفالحة العلیا المدرسة 
 000 753   000 753   000 193   000 560   بالكاف للفالحة العلیا المدرسة 19
 000 380   000 380   000 40   000 340   المعھد العالي للصید البحري وتربیة األحیاء المائیة ببنزت 20
 000 418   000 418   000 65   000 353   ا بسكرةالمعھد العالي للدراسات التحضیریة في البیولوجیا والجیولوجی 21
  8 615 000  8 615 000  4 155 000  4 460 000 مؤسسات  التكوین  

 000 382   000 382   000 16   000 366   وكالة االرشاد و التكوین الفالحي  22
 400 117   400 117   000 20   400 97   بجرجیس البحري  للصید  المھني  التكوین مركز 23
 700 115   700 115   000 16   700 99   بقابس البحري  للصید  المھني  التكوین مركز 24
 900 118   900 118   000 16   900 102   الملح  بغار البحري  للصید  المھني  التكوین مركز 25
 700 107   700 107   000 10   700 97   بطبلبة البحري  للصید  المھني  التكوین مركز 26
 700 228   700 228   000 50   700 178   بالمھدیة البحري للصید المھني   التكوین مركز 27
 600 347   600 347   000 105   600 242   ببوشریك الفالحي في زراعة القوارص والعنب المعھد القطاعي للتكوین المھني 28
 800 359   800 359   000 165   800 194   ة البقر بتیبارالمعھد القطاعي  للتكوین المھني الفالحي في تربی 29
 200 325   200 325   000 67   200 258   بقلیبیة بوالیة نابل  في المیكنة البحریة  المركز القطاعي للتكوین المھني 30
 900 148   900 148   000 18   900 130   بصفاقس للصید البحري  مركز التكوین المھني 31
 200 295   200 295   000 99   200 196   بطبرقة بوالیة جندوبة للصید البحري  كز التكوین المھنيمر 32
 000 414   000 414   000 268   000 146   ثابت  بسیدي الفالحي  المستمر والتكوین للبیداغوجیا الوطني  المعھد 33

 المھني  للتكوین القطاعي المركز 34
 200 182   200 182   000 112   200 70   ببوغرارة القاحلة  بالمناطق رةالمثم  األشجار في الفالحي

 200 231   200 231   000 143   200 88   ببوسالم الكبرى الزراعات في  الفالحي   المھني للتكوین القطاعي المركز 35
 000 356   000 356   500 305   500 50   بدقاش بوالیة توزر النخیل  زراعة  في  للتكوین المھني الفالحي القطاعي المركز 36
المھني  للتكوین القطاعي المركز 37

 200 232   200 232   000 55   200 177   مریم بوالیة سوسة بشط  البدریة الخضروات زراعة في الفالحي
 500 169   500 169   000 75   500 94   بجقار بوالیة زغوان  الفالحیة  اآللیة  في  المھني الفالحي للتكوین القطاعي المركز 38

ببروطة  السقویة المناطق تھیئة  في  المھني الفالحي للتكوین القطاعي المركز 39
 500 184   500 184   000 100   500 84   بوالیة القیروان

 200 322   200 322   000 220   200 102   ثابت بوالیة أریانة بسیدي البقر  تربیة قطاع  في الفالحي  المھني  التكوین مركز 40

ثابت بوالیة  بسیدي  الدواجن  تربیة قطاع  في الفالحي  المھني  التكوین مركز 41
 500 395   500 395   000 294   500 101   أریانة

 200 167   200 167   000 105   200 62   بالقنطرة بوالیة سلیانة اآللیة قطاع  في الفالحي  المھني  التكوین مركز 42
 200 87   200 87   000 24   200 63   بالرمال بوالیة بنزرت  الغابات قطاع  في الفالحي  المھني  تكوینال مركز 43
 100 185   100 185   000 125   100 60   بالوسالتیة بوالیة القیروان الفالحي  المھني  التكوین مركز 44
 400 162   400 162   000 107   400 55   بسبیطلة بوالیة القصرین الفالحي  المھني  التكوین مركز 45
 300 224   300 224   000 115   300 109   الجنوبیة بوالیة جندوبة  بحكیم الفالحي  المھني  التكوین مركز 46
 200 145   200 145   000 75   200 70   بتیبار بوالیة باجة الفالحي  المھني  التكوین مركز 47
 300 217   300 217   000 120   300 97   بوزید  يبسید الفالحي  المھني  التكوین مركز 48
 200 227   200 227   000 168   200 59   بالسواسي بالمھدیة الفالحي  المھني  التكوین مركز 49
 200 217   200 217   000 115   200 102   بالعالیة بوالیة بنزرت الفالحي  المھني  التكوین مركز 50
 000 337   000 337   500 303   500 33   بورویس بوالیة سلیانة  بسیدي فالحيال  المھني  التكوین مركز 51
 300 117   300 117   000 38   300 79   بتستور بوالیة باجة الفالحي  المھني  التكوین مركز 52
 000 229   000 229   000 139   000 90   بزركین بوالیة قابس الفالحي  المھني  التكوین مركز 53
 200 218   200 218   000 135   200 83   بتاكلسة بوالیة نابل الفالحي  المھني  التكوین ركزم 54
 500 164   500 164   000 116   500 48   بجمال بوالیة المنستیر الفالحي  المھني  التكوین مركز 55
 300 171   300 171   000 85   300 86   بقفصة الفالحي  المھني  التكوین مركز 56
 800 162   800 162   000 63   800 99   بالفجا بوالیة مدنین الفالحي  المھني  التكوین مركز 57
 400 116   400 116   000 43   400 73   بالقرضاب بوالیة تطاوین الفالحي  المھني  التكوین مركز 58
 200 70   200 70   000 14   200 56   عروس ببن الفالحي  المھني  التكوین مركز 59
 200 101   200 101   000 31   200 70   بالكاف الفالحي  المھني  التكوین مركز 60
 300 124   300 124   000 45   300 79   بقبلي الفالحي  المھني  التكوین مركز 61
 300 135   300 135   000 34   300 101   مركز التكوین المھني الفالحي بمنوبة 62
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   72 000   72 000   1 000   71 000 مؤسسات النھوض بالقطاعات  

 000 72   000 72   000 1   000 71   للفالحة  الوطني المرصد 63
  52 327 000  52 327 000  39 505 000 1 2 822 000 مؤسسات  التنمیة  الفالحیة  

 500 138   500 138     500 138   الفالحي اإلنتاج وحدات  مراقبة  مكتب 64
 000 800 6  000 800 6  000 800 6    وكالة التنقیب عن المیاه 65
 000 934 3  000 934 3  000 934 3    وكالة المعدات لتسویة األراضي الفالحیة 66
 000 800 2  000 800 2  000 800 2    وكالة استغالل الغابات 67
 000 768   000 768   000 768     مكتب تقویم البحوث المائیة 68
 000 370   000 370   000 166   000 204   المخبر المركزي لتحلیل األغذیة الحیوانیة 69
 000 225   000 225   000 36   000 189   المركز الوطني للیقظة الصحیة الحیوانیة 70
 500 234   500 234   000 11   500 223   بتونس الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 71
 000 748 1  000 748 1  000 132 1  000 616   بأریانة الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 72
 000 050 1  000 050 1  000 696   000 354   ببنعروس الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 73
 000 521 4  000 521 4  000 998 3  000 523   بنابل الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 74
 000 643   000 643   000 94   000 549   بزغوان الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 75
 000 645 2  000 645 2  000 114 2  000 531   تببنزر الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 76
 000 347 5  000 347 5  000 959 4  000 388   بجندوبة الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 77
 000 345 3  000 345 3  000 836 2  000 509   بباجة الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 78
 000 101 1  000 101 1  000 290   000 811   بالكاف الحیةالف للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 79
 000 368 1  000 368 1  000 023 1  000 345   بسلیانة الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 80
 000 596 1  000 596 1  000 928   000 668   بالقیروان الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 81
 000 000 1  000 000 1  000 275   000 725   بالقصرین الفالحیة للتنمیة  ةالجھوی  المندوبیة 82
 000 009 1  000 009 1  000 215   000 794   بوزید بسیدي الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 83
 000 420 1  000 420 1  000 071 1  000 349   بسوسة الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 84
 000 132 1  000 132 1  000 945   000 187   بالمنستیر الفالحیة للتنمیة  الجھویة  لمندوبیةا 85
 000 704   000 704   000 152   000 552   بالمھدیة الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 86
 000 905   000 905   000 108   000 797   بصفاقس الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 87
 000 137 1  000 137 1  000 280   000 857   الفالحیة بقفصة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 88
 000 580   000 580   000 330   000 250   الفالحیة بتوزر للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 89
 000 751   000 751   000 260   000 491   بقبلي الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 90
 000 834   000 834   000 304   000 530   بقابس الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 91
 000 683   000 683   000 147   000 536   بمدنین الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 92
 000 653   000 653   000 233   000 420   بتطاوین الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 93
 000 885 2  000 885 2  000 600 2  000 285   بمنوبة الفالحیة للتنمیة  الجھویة  المندوبیة 94

الفالحة والموارد المائیة   لوزارة التابعة المؤسسات  میزانیات جملة 94
 000 330 74  000 330 74  000 362 47  000 968 26  =والصید البحري  

         وزارةالتجارة : 14الباب   
  1 170 000  1 170 000      1 170 000 مؤسسات إدارة عامة  
 000 170 1  000 170 1    000 170 1  مجلس المنافسة 1
   651 000   651 000       651 000 مؤسسات النھوض بالقطاعات  
 000 651   000 651     000 651   المعھد الوطني لالستھالك 2
 000 821 1  000 821 1      000 821 1  =لوزارة التجارة  التابعة مؤسساتال  میزانیات جملة 2
         وزارة تكنولوجیات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي : 15الباب   
  2 883 000  2 883 000   248 000  2 635 000 مؤسسات التعلیم العالي  
 000 457 1  000 457 1  000 123   000 334 1  للمواصالت بتونس العلیا المدرسة 1
 000 426 1  000 426 1  000 125   000 301 1  المواصالت بتونس في التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 2
  1 065 000  1 065 000      1 065 000 مؤسسات أخرى  
 000 065 1  000 065 1      000 065 1  الوكالة الفنیة لإلتصاالت 3

لوزارة تكنولوجیات اإلتصال  التابعة المؤسسات  میزانیات جملة 3
 000 948 3  000 948 3  000 248   000 700 3  =واإلقتصاد الرقمي
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         والصناعات التقلیدیةوزارة السیاحة  : 16الباب   
  3 527 000  3 527 000  2 127 000  1 400 000 مؤسسات  التعلیم  العالي  
 000 527 3  000 527 3  000 127 2  000 400 1  معھد الدراسات العلیا للسیاحة بسیدي الظریف 1

التابعة لوزارة السیاحة والصناعات  المؤسسات  میزانیات جملة 1
 000 527 3  000 527 3  000 127 2  000 400 1  = التقلیدیة

         وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة : 17الباب   
            
  3 673 000  3 673 000  3 373 000   300 000 مؤسسات البحث  
 000 673 3  000 673 3  000 373 3  000 300   مركز التجارب وتقنیات البناء 1
  2 327 000  2 327 000   227 000  2 100 000 مؤسسات البیئة والتھیئة الترابیة  
 000 327 2  000 327 2  000 227   000 100 2  وكالة التعمیر لتونس الكبرى 2

التابعة لوزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة  المؤسسات  میزانیات جملة 2
 000 000 6  000 000 6  000 600 3  000 400 2  = الترابیة 

         وزارة البیئة والتنمیة المستدامة : 18الباب   
   980 000   980 000   700 000   280 000 مؤسسات البحث  
 000 980   000 980   000 700   000 280   البنك الوطني للجینات 1

التابعة لوزارة وزارة البیئة والتنمیة  المؤسسات  میزانیات جملة 1
 000 980   000 980   000 700   000 280   = لمستدامةا

         وزارة الثقافة والمحافظة على التراث: 20الباب   
  19 630 000  19 630 000   431 000  19 199 000 مؤسسات العمل الثقافي  
 000 24   000 24     000 24   المعھد الوطني للموسیقى 1
 000 708 1  000 708 1  000 5   000 703 1  المعھد الوطني للتراث 2
 000 250 1  000 250 1    000 250 1  الوطنیة الكتب  دار 3
 000 37   000 37     000 37   الثقافي  لالتصال  الوطني المركز 4
 000 10   000 10     000 10   الشعبیة والفنون للموسیقى  الوطني المركز 5
 000 304 1  000 304 1  000 18   000 286 1  والمحافظة على التراث بتونس فةللثقا  الجھویة  المندوبیة 6
 000 393   000 393   000 5   000 388    والمحافظة على التراث بأریانة للثقافة  الجھویة  المندوبیة 7
 000 800   000 800   000 59   000 741   عروس والمحافظة على التراث ببن للثقافة  الجھویة  المندوبیة 8
 000 642   000 642   000 10   000 632   والمحافظة على التراث ببنزرت للثقافة  الجھویة  المندوبیة 9

 000 872   000 872   000 35   000 837    والمحافظة على التراث بنابل للثقافة  الجھویة  المندوبیة 10
 000 559   000 559   000 6   000 553   باجةوالمحافظة على التراث ب للثقافة  الجھویة  المندوبیة 11
 000 561   000 561   000 5   000 556   والمحافظة على التراث بجندوبة للثقافة  الجھویة  المندوبیة 12
 000 392   000 392   000 5   000 387   والمحافظة على التراث بزغوان للثقافة  الجھویة  المندوبیة 13
 000 572   000 572   000 7   000 565   والمحافظة على التراث بسلیانة للثقافة  ةالجھوی  المندوبیة 14
 000 822   000 822   000 5   000 817   والمحافظة على التراث بالكاف للثقافة  الجھویة  المندوبیة 15
 000 631   000 631   000 3   000 628   والمحافظة على التراث بالقصرین للثقافة  الجھویة  المندوبیة 16
 000 838   000 838   000 16   000 822   والمحافظة على التراث بالقیروان للثقافة  الجھویة  المندوبیة 17
 000 859   000 859   000 50   000 809   والمحافظة على التراث بسوسة للثقافة  الجھویة  المندوبیة 18
 000 748   000 748   000 40   000 708   لتراث بالمنستیروالمحافظة على ا للثقافة  الجھویة  المندوبیة 19
 000 705   000 705   000 20   000 685   والمحافظة على التراث بالمھدیة للثقافة  الجھویة  المندوبیة 20
 000 092 1  000 092 1  000 60   000 032 1  والمحافظة على التراث بصفاقس للثقافة  الجھویة  المندوبیة 21
 000 658   000 658   000 10   000 648   والمحافظة على التراث بقابس للثقافة  الجھویة  المندوبیة 22
 000 503   000 503   000 5   000 498   بوزید والمحافظة على التراث بسیدي للثقافة  الجھویة  المندوبیة 23
 000 853   000 853   000 33   000 820   والمحافظة على التراث بقفصة للثقافة  الجھویة  المندوبیة 24
 000 568   000 568   000 2   000 566   والمحافظة على التراث  بتوزر للثقافة  الجھویة  المندوبیة 25
 000 489   000 489   000 5   000 484   والمحافظة على التراث بقبلي للثقافة  الجھویة  المندوبیة 26
 000 680   000 680   000 13   000 667   والمحافظة على التراث بمدنین للثقافة  الجھویة  المندوبیة 27
 000 546   000 546   000 4   000 542   والمحافظة على التراث  بتطاوین للثقافة  الجھویة  المندوبیة 28
 000 514   000 514   000 10   000 504   والمحافظة على التراث بمنوبة للثقافة  الجھویة  المندوبیة 29

والمحافظة على  الثقافة   لوزارة التابعة المؤسسات  میزانیات جملة 29
 000 630 19  000 630 19  000 431   000 199 19  =التراث
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         وزارة الشباب والریاضة  : 21ب البا  
         الشباب: 1جزء   
   375 000   375 000   100 000   275 000 مؤسسات البحث  
 000 375   000 375   000 100   000 275   المرصد الوطني للشباب 1
  15 556 000  15 556 000  9 010 000  6 546 000 مؤسسات الشباب والطفولة  
 000 081 1  000 081 1  000 900   000 181   المركز الثقافي و الریاضي للشباب بالمنزه السادس 2
 000 446   000 446   000 60   000 386   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بتونس  الجھویة  المندوبیة 3
 000 365   000 365   000 80   000 285   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة ببن عروس  الجھویة  المندوبیة 4
 000 182   000 182   000 20   000 162   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بأریانة  الجھویة  المندوبیة 5
 000 900   000 900   000 700   000 200   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة ببنزرت  الجھویة  المندوبیة 6
 000 829   000 829   000 600   000 229   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بنابل  یةالجھو  المندوبیة 7
 000 228   000 228   000 40   000 188   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بباجة  الجھویة  المندوبیة 8
 000 815   000 815   000 550   000 265   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بجندوبة  الجھویة  المندوبیة 9

 000 400   000 400   000 130   000 270   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بزغوان  الجھویة  المندوبیة 10
 000 380   000 380   000 120   000 260   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بسلیانة  الجھویة  المندوبیة 11
 000 447   000 447   000 250   000 197   شباب والریاضة والتربیة البدنیة بالكافلل  الجھویة  المندوبیة 12
 000 335   000 335   000 200   000 135   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بالقصرین  الجھویة  المندوبیة 13
 000 391   000 391   000 150   000 241   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بالقیروان  الجھویة  المندوبیة 14
 000 392   000 392   000 110   000 282   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بسوسة  الجھویة  المندوبیة 15
 000 505   000 505   000 200   000 305   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بالمنستیر  الجھویة  المندوبیة 16
 000 425   000 425   000 20   000 405   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بالمھدیة  یةالجھو  المندوبیة 17
 000 675   000 675   000 350   000 325   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بصفاقس  الجھویة  المندوبیة 18
 000 456   000 456   000 40   000 416   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بقابس  الجھویة  المندوبیة 19
 000 555   000 555   000 250   000 305   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بسیدي بوزید  الجھویة  المندوبیة 20
 000 323   000 323   000 120   000 203   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بقفصة  الجھویة  المندوبیة 21
 000 235   000 235   000 120   000 115   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بتوزر  ویةالجھ  المندوبیة 22
 000 425   000 425   000 100   000 325   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بقبلي  الجھویة  المندوبیة 23
 000 931   000 931   000 600   000 331   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بمدنین  الجھویة  المندوبیة 24
 000 162   000 162   000 60   000 102   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بتطاوین  الجھویة  المندوبیة 25
 000 226   000 226   000 40   000 186   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بمنوبة  الجھویة  المندوبیة 26
 000 584   000 584   000 550   000 34   رسىالمركب الشبابي بالم 27
 000 337   000 337   000 300   000 37   المركب الشبابي المغاربي برادس 28
 000 434   000 434   000 400   000 34   المركب الشبابي بنابل 29
 000 334   000 334   000 300   000 34   المركب الشبابي بالحمامات 30
 000 534   000 534   000 500   000 34   كب الشبابي بسوسةالمر 31
 000 439   000 439   000 400   000 39   المركب الشبابي بسھلول 32
 000 785   000 785   000 750   000 35   مركز اإلستقبال وسیاحة الشباب بأغیر 33
 000 931 15  000 931 15  000 110 9  000 821 6  = )الشباب (التابعة لوزارة الشباب والریاضة المؤسسات  میزانیات جملة 33

         الریاضة: 2جزء   
   166 000   166 000   50 000   116 000 مؤسسات البحث  
 000 166   000 166   000 50   000 116   المرصد الوطني للریاضة 1
  3 443 000  443 3 000   875 000  2 568 000 مؤسسات التعلیم العالي  
 000 185 1  000 185 1  000 325   000 860   السعید بقصر البدنیة والتربیة للریاضة العالي  المعھد 2
 000 075 1  000 075 1  000 300   000 775   البدنیة بصفاقس والتربیة للریاضة العالي  المعھد 3
 000 786   000 786   000 200   000 586   البدنیة بالكاف والتربیة للریاضة العالي  المعھد 4
 000 397   000 397   000 50   000 347   البدنیة بقفصة والتربیة للریاضة العالي  المعھد 5
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   142 000   142 000   40 000   102 000 التكوینمؤسسات   
 000 142   000 142   000 40   000 102   المركز الوطني لتكوین ورسكلة إطارات الریاضة 6
   685 000   685 000   400 000   285 000 المؤسسات الصحیة  
 000 685   000 685   000 400   000 285   المركز الوطني للطب وعلوم الریاضة 7
  7 286 000  7 286 000  2 360 000  4 926 000 مؤسسات الشباب والطفولة  
 000 045 1  000 045 1  000 800   000 245   السدریة ببرج الریاضي المركب 8
 000 497   000 497   000 400   000 97   دراھم بعین  الدولي الریاضي المركب 9

 000 212   000 212   000 20   000 192   مركز ألعاب القوى بقفصة 10
 000 223   000 223   000 10   000 213   مركز ألعاب القوى بسیدي بوزید 11
 000 218   000 218   000 30   000 188   مركز ألعاب القوى بالقیروان 12
 000 177   000 177   000 20   000 157   مركز ألعاب القوى برادس 13
 000 184   000 184   000 30   000 154   ألعاب القوى بقبليمركز  14
 000 166   000 166   000 50   000 116   مركز ألعاب القوى بقابس 15
 000 212   000 212   000 50   000 162   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بتونس  الجھویة  المندوبیة 16
 000 158   000 158   000 10   000 148   یاضة والتربیة البدنیة ببن عروسللشباب والر  الجھویة  المندوبیة 17
 000 115   000 115   000 10   000 105   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بأریانة  الجھویة  المندوبیة 18
 000 143   000 143   000 10   000 133   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة ببنزرت  الجھویة  المندوبیة 19
 000 218   000 218   000 20   000 198   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بنابل  الجھویة  المندوبیة 20
 000 156   000 156   000 10   000 146   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بباجة  الجھویة  المندوبیة 21
 000 157   000 157   000 10   000 147   التربیة البدنیة بجندوبةللشباب والریاضة و  الجھویة  المندوبیة 22
 000 82   000 82   000 10   000 72   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بزغوان  الجھویة  المندوبیة 23
 000 140   000 140   000 20   000 120   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بسلیانة  الجھویة  المندوبیة 24
 000 220   000 220   000 50   000 170   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بالكاف  الجھویة  المندوبیة 25
 000 182   000 182   000 10   000 172   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بالقصرین  الجھویة  المندوبیة 26
 000 148   000 148   000 10   000 138   ة البدنیة بالقیروانللشباب والریاضة والتربی  الجھویة  المندوبیة 27
 000 167   000 167   000 10   000 157   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بسوسة  الجھویة  المندوبیة 28
 000 150   000 150   000 10   000 140   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بالمنستیر  الجھویة  المندوبیة 29
 000 441   000 441   000 250   000 191   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بالمھدیة  الجھویة  المندوبیة 30
 000 270   000 270   000 10   000 260   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بصفاقس  الجھویة  المندوبیة 31
 000 411   000 411   000 250   000 161   یة البدنیة بقابسللشباب والریاضة والترب  الجھویة  المندوبیة 32
 000 294   000 294   000 160   000 134   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بسیدي بوزید  الجھویة  المندوبیة 33
 000 142   000 142   000 10   000 132   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بقفصة  الجھویة  المندوبیة 34
 000 136   000 136   000 10   000 126   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بتوزر  الجھویة  المندوبیة 35
 000 124   000 124   000 10   000 114   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بقبلي  الجھویة  المندوبیة 36
 000 233   000 233   000 20   000 213   لبدنیة بمدنینللشباب والریاضة والتربیة ا  الجھویة  المندوبیة 37
 000 146   000 146   000 20   000 126   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بتطاوین  الجھویة  المندوبیة 38
 000 119   000 119   000 20   000 99   للشباب والریاضة والتربیة البدنیة بمنوبة  الجھویة  المندوبیة 39
   403 000   403 000   200 000   203 000 مؤسسات أخرى  

 000 403   000 403   000 200   000 203   الوكالة الوطنیة لمكافحة تعاطي المنشطات 40
 000 125 12  000 125 12  000 925 3  000 200 8  = )الریاضة( التابعة لوزارة الشباب والریاضة   المؤسسات  میزانیات جملة 40
 000 056 28  000 056 28  000 035 13  000 021 15  = التابعة لوزارة الشباب والریاضة  المؤسسات  میزانیات جملة 73

         وزارة المرأة واألسرة والطفولة : 22الباب   
         الطفولة: 1 جزء   
   287 000   287 000   31 000   256 000 مؤسسات  التعلیم  العالي  
 000 287   000 287   000 31   000 256   الطفولة  إلطارات العالي  المعھد 1
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  3 602 000 0 602 3 00   254 000  3 348 000 مؤسسات  الشباب والطفولة  
 000 322   000 322   000 170   000 152   للطفل لإلعالمیة الموجھة  الوطني المركز 2
 000 167   000 167     000 167   المرصد الوطني للطفولة 3
 000 155   000 155   000 70   000 85   مركز االصطیاف  بالحمامات 4
 000 102   000 102   000 5   000 97   دوببار والطفولة  للشباب المندمج المركز 5
 000 135   000 135   000 5   000 130    الخضراء بحي والطفولة  للشباب المندمج المركز 6
 000 68   000 68     000 68   األنف بحمام والطفولة  للشباب المندمج المركز 7
 000 96   000 96     000 96   برادس والطفولة  للشباب المندمج المركز 8
 000 152   000 152     000 152   بمرناق والطفولة  للشباب المندمج المركز 9

 000 65   000 65     000 65   بمقرین والطفولة  للشباب المندمج المركز 10
 000 165   000 165     000 165   ببنزرت والطفولة  للشباب المندمج المركز 11
 000 151   000 151     000 151   دراھم بعین والطفولة  للشباب المندمج المركز 12
 000 202   000 202     000 202   بالكاف والطفولة  للشباب المندمج المركز 13
 000 175   000 175     000 175   بالساقیة والطفولة  للشباب المندمج المركز 14
 000 120   000 120   000 3   000 117   بسوسة والطفولة  للشباب المندمج المركز 15
 000 83   000 83     000 83   بالمنستیر والطفولة  للشباب المندمج المركز 16
 000 207   000 207     000 207   بالقصرین والطفولة  للشباب المندمج المركز 17
 000 162   000 162     000 162   بحفوز والطفولة  للشباب المندمج المركز 18
 000 109   000 109     000 109   بصفاقس والطفولة  للشباب المندمج ركزالم 19
 000 153   000 153     000 153   بقفصة والطفولة  للشباب المندمج المركز 20
 000 268   000 268     000 268   بوزید بسیدي والطفولة  للشباب المندمج المركز 21
 000 69   000 69     000 69   قردان نبب والطفولة  للشباب المندمج المركز 22
 000 151   000 151   000 1   000 150   بدوز والطفولة  للشباب المندمج المركز 23
 000 135   000 135     000 135   المركز المندمج للشباب والطفولة بباجة 24
 000 50   000 50       000 50   المركز المندمج للشباب والطفولة بالسواسي 25
 000 140   000 140     000 140   المركز المندمج للشباب والطفولة ببرج العامرى 26
  5 574 000  5 574 000      5 574 000 المندوبیات الجھویة لشؤون المرأة واألسرة   

 000 276   000 276     000 276   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بتونس 27
 000 162   000 162     000 162   ندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بأریانةالم 28
 000 197   000 197     000 197   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بمنوبة 29
 000 135   000 135     000 135   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة ببن عروس 30
 000 190   000 190     000 190   الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بزغوانالمندوبیة  31
 000 189   000 189     000 189   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة ببنزرت 32
 000 239   000 239     000 239   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بنابل 33
 000 257   000 257     000 257   ون المرأة واألسرة بباجةالمندوبیة الجھویة لشؤ 34
 000 242   000 242     000 242   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بجندوبة 35
 000 161   000 161     000 161   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بالكاف 36
 000 204   000 204     000 204   واألسرة بسلیانةالمندوبیة الجھویة لشؤون المرأة  37
 000 415   000 415     000 415   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بالقصرین 38
 000 202   000 202     000 202   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بسوسة 39
 000 242   000 242     000 242   بالقیروانالمندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة  40
 000 157   000 157     000 157   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بالمنستیر 41
 000 253   000 253     000 253   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بالمھدیة 42
 000 282   000 282     000 282   فاقسالمندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بص 43
 000 212   000 212     000 212   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بقفصة 44
 000 311   000 311     000 311   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بسیدي بوزید 45



  3715صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 بحساب الدينار      

 دیــراتالتق
 بیـــــان المؤسسات العدد الموارد

 جملة الموارد الموارد الذاتیة منحة الدولة
 النفقات

 
 000 270   000 270     000 270   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بتوزر 46
 000 209   000 209     000 209   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بقابس 47
 000 277   000 277     000 277    لشؤون المرأة واألسرة بقبليالمندوبیة الجھویة 48
 000 235   000 235     000 235   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بمدنین 49
 000 257   000 257     000 257   المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة واألسرة بتطاوین 50

( لوزارة المرأة واألسرة والطفولة  بعةالتا المؤسسات  میزانیات جملة 50
  9 463 000  9 463 000   285 000  9 178 000 )جزء الطفولة

 000 463 9  000 463 9  000 285   000 178 9  =لوزارة المرأة واألسرة والطفولة  التابعة المؤسسات  میزانیات جملة 50
         وزارة الصحة  : 23الباب   
  3 170 000  3 170 000   480 000  2 690 000  العاليمؤسسات التعلیم  
 000 660   000 660   000 130   000 530   بتونس  الصحة وتقنیات لعلوم العلیا المدرسة 1
 000 530   000 530   000 110   000 420   بالمنستیر  الصحة وتقنیات لعلوم العلیا المدرسة 2
 000 525   000 525   000 65   000 460   بصفاقس  لصحةا وتقنیات لعلوم العلیا المدرسة 3
 000 490   000 490   000 60   000 430   بسوسة  الصحة وتقنیات لعلوم العلیا المدرسة 4
 000 295   000 295   000 45   000 250   التمریض بتونس لعلوم العالي  المعھد 5
 000 160   000 160   000 20   000 140   التمریض بالكاف لعلوم العالي  المعھد 6
 000 190   000 190   000 20   000 170   التمریض بسوسة لعلوم العالي  المعھد 7
 000 240   000 240   000 20   000 220   التمریض بصفاقس لعلوم العالي  المعھد 8
 000 80   000 80   000 10   000 70   التمریض بقابس لعلوم العالي  المعھد 9
   870 000   870 000   80 000   790 000 مؤسسات التكوین  

 000 80   000 80     000 80   العمومیة للصحة الوطني  المعھد 10
 000 115   000 115   000 60   000 55   بالمنستیر الصحة  ألعوان المستمر التكوین معھد 11
 000 95   000 95   000 20   000 75   العمومیة  المركز الوطني للتكوین البیداغوجي إلطارات الصحة 12
 000 68   000 68     000 68   بورقیبة بمنزل مدرسة علوم التمریض 13
 000 53   000 53     000 53   بنابل مدرسة علوم التمریض 14
 000 34   000 34     000 34   بجندوبة مدرسة علوم التمریض 15
 000 52   000 52     000 52   جةببا مدرسة علوم التمریض 16
 000 30   000 30     000 30   بسلیانة مدرسة علوم التمریض 17
 000 35   000 35     000 35   بالقصرین مدرسة علوم التمریض 18
 000 53   000 53     000 53   بالقیروان مدرسة علوم التمریض 19
 000 35   000 35     000 35   بالمھدیة مدرسة علوم التمریض 20
 000 40   000 40     000 40   بقفصة مدرسة علوم التمریض 21
 000 30   000 30     000 30   بتوزر مدرسة علوم التمریض 22
 000 40   000 40     000 40   بوزید بسیدى مدرسة علوم التمریض 23
 000 40   000 40     000 40   بقبلي مدرسة علوم التمریض 24
 000 30   000 30     000 30   بمدنین مدرسة علوم التمریض 25
 000 40   000 40     000 40   مدرسة علوم التمریض بتطاوین 26
  359 100 000  359 100 000  257 105 000  101 995 000 المؤسسات الصحیة  

 000 700 5  000 700 5  000 700 5    الدم  لنقل  الوطني المركز 27
 000 610 2  000 610 2  000 300   000 310 2  االستعجالي  الطبي اإلسعاف مركز 28
 000 480   000 480   000 480     األشعة من الوطني للحمایة المركز 29
 000 590   000 590   000 420   000 170   الوطني للیقظة الدوائیة المركز 30
 000 310   000 310       000 310   يوالجامع المدرسي الوطني للطب المركز 31
 000 800 6  000 800 6  000 800 6      العظمي النخاع  لزرع  الوطني المركز 32
 000 900 4  000 900 4  000 900 4    المخبر الوطني لمراقبة األدویة 33
 000 000 2  000 000 2  000 000 2    خیر الدین مستشفى 34
 000 950 2  000 950 2  000 380   000 570 2  الشمالیة بتونس  یةاألساس  الصحة مجمع 35
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 000 350   000 350   000 100   000 250   األعضاء بزرع الوطني للنھوض المركز 36
 000 685 3  000 685 3  000 750   000 935 2  عروس ببن  األساسیة  الصحة مجمع 37
 000 375 1  000 375 1  000 500   000 875   طبربة مستشفى 38
 000 660 1  000 660 1  000 550   000 110 1  التضامن مستشفى 39
 000 650 1  000 650 1  000 300   000 350 1  بأریانة  األساسیة  الصحة مجمع 40
 000 550 3  000 550 3  000 550 3      أریانة مستشفى 41
 000 350 10  000 350 10  000 350 10    بورقیبة منزل مستشفى 42
 000 300 12  000 300 12  000 300 12    مستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت 43
 000 510 1  000 510 1  000 500   000 010 1  الجبل برأس بلخوجة  حسان   مستشفى 44
 000 145 1  000 145 1  000 350   000 795   ماطر مستشفى 45
 000 685   000 685   000 190   000 495   العالیة مستشفى 46
 000 905   000 905   000 260   000 645   سجنان مستشفى 47
 000 675 1  000 675 1  000 300   000 375 1  ببنزرت  األساسیة  الصحة مجمع 48
 000 400 5  000 400 5  000 400 5    مستشفى نابل 49
 000 300 13  000 300 13  000 300 13    مستشفى محمد الطاھر المعموري بنابل 50
 000 480 1  000 480 1  000 600   000 880   قرنبالیة مستشفى 51
 000 635   000 635   000 240   000 395   بوزلفة منزل مستشفى 52
 000 680   000 680   000 200   000 480   خالد  بني مستشفى 53
 000 870   000 870   000 250   000 620   سلیمان مستشفى 54
 000 800 5  000 800 5  000 800 5      مستشفى منزل تمیم 55
 000 890   000 890   000 320   000 570   قلیبیة مستشفى 56
 000 710   000 710   000 140   000 570   الھواریة مستشفى 57
 000 885   000 885   000 270   000 615   قربة مستشفى 58
 000 815   000 815   000 300   000 515   الحمامات مستشفى 59
 000 500 1  000 500 1  000 300   000 200 1  بنابل  األساسیة  الصحة مجمع 60
 000 600 4  000 600 4  000 600 4      زغوان ىمستشف 61
 000 020 1  000 020 1  000 280   000 740   الفحص مستشفى 62
 000 640   000 640   000 180   000 460   الناظور مستشفى 63
 000 950   000 950   000 160   000 790   بزغوان  األساسیة  الصحة مجمع 64
 000 700 6  000 700 6  000 700 6      جندوبة مستشفى 65
 000 355 1  000 355 1  000 420   000 935   بوسالم مستشفى 66
 000 275 1  000 275 1  000 290   000 985   الدماء غار مستشفى 67
 000 150 1  000 150 1  000 190   000 960   دراھم عین مستشفى 68
 000 845   000 845   000 210   000 635   فرنانة مستشفى 69
 000 425 1  000 425 1  000 140   000 285 1  بجندوبة  األساسیة  الصحة مجمع 70
 000 350 8  000 350 8  000 350 8      باجة مستشفى 71
 000 780   000 780   000 190   000 590   تبرسق مستشفى 72
 000 855   000 855   000 230   000 625   نفزة مستشفى 73
 000 250 2  000 250 2  000 250 2      الباب مجاز مستشفى 74
 000 795   000 795   000 180   000 615   تستور مستشفى 75
 000 595   000 595   000 100   000 495   عمدون مستشفى 76
 000 420   000 420   000 60   000 360   قبالط مستشفى 77
 000 250 1  000 250 1  000 130   000 120 1  بباجة  سیةاألسا  الصحة مجمع 78
 000 100 7  000 100 7  000 100 7      بالكاف  بورقیبة مستشفى محمد 79
 000 680   000 680   000 180   000 500   الدھماني مستشفى 80
 000 590   000 590   000 100   000 490   یوسف سیدى  ساقیة مستشفى 81
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 000 495 1  000 495 1  000 280   000 215 1  تاجروین مستشفى 82
 000 390   000 390   000 90   000 300   القصور مستشفى 83
 000 945   000 945   000 140   000 805   بالكاف  یةاألساس  الصحة مجمع 84
 000 900 6  000 900 6  000 900 6      سلیانة مستشفى 85
 000 675   000 675   000 90   000 585   قعفور مستشفى 86
 000 625   000 625   000 120   000 505   بوعرادة مستشفى 87
 000 065 1  000 065 1  000 170   000 895   مكثر مستشفى 88
 000 615   000 615   000 130   000 485   الروحیة مستشفى 89
 000 555   000 555   000 130   000 425   الكریب مستشفى 90
 000 485   000 485   000 80   000 405   برقو مستشفى 91
 000 510   000 510   000 90   000 420   كسرى مستشفى 92
 000 415   000 415   000 60   000 355   بورویس سیدى شفىمست 93
 000 390 1  000 390 1  000 110   000 280 1  بسلیانة  األساسیة  الصحة مجمع 94
 000 000 8  000 000 8  000 000 8      القصرین مستشفى 95
 000 825   000 825   000 220   000 605   فریانة مستشفى 96
 000 225 1  000 225 1  000 350   000 875   بیطلةس مستشفى 97
 000 075 1  000 075 1  000 320   000 755   سبیبة مستشفى 98
 000 305 1  000 305 1  000 260   000 045 1  تالة مستشفى 99

 000 620 1  000 620 1  000 210   000 410 1  بالقصرین  األساسیة  الصحة مجمع 100
 000 730   000 730   000 200   000 530   وسانةف مستشفى 101
 000 600 15  000 600 15  000 600 15      مستشفى ابن الجزار بالقیروان 102
 000 905   000 905   000 210   000 695   العیون حاجب مستشفى 103
 000 960   000 960   000 220   000 740   حفوز مستشفى 104
 000 765   000 765   000 120   000 645   التیةالوس مستشفى 105
 000 135 1  000 135 1  000 440   000 695   بوحجلة مستشفى 106
 000 695   000 695   000 160   000 535   هللا نصر مستشفى 107
 000 695   000 695   000 200   000 495   السبیخة مستشفى 108
 000 570   000 570   000 140   000 430   الشبیكة مستشفي 109
 000 700   000 700   000 150   000 550   العال مستشفى 110
 000 700 1  000 700 1  000 380   000 320 1  أحمد القروي بالقیروان  األساسیة  الصحة مجمع 111
 000 045 1  000 045 1  000 350   000 695   النفیضة مستشفى 112
 000 050 4  000 050 4  000 050 4      ساكنم  مستشفى  113
 000 975   000 975   000 350   000 625   الكبرى بیار القلعة مستشفى الحبیب 114
 000 480   000 480   000 110   000 370   بوعلي سیدي مستشفى 115
 000 370   000 370   000 60   000 310   الصغرى  القلعة مستشفى 116
 000 395 2  000 395 2  000 700   000 695 1  بسوسة  األساسیة  الصحة عمجم 117
 000 450   000 450   000 130   000 320   بوفیشة مستشفى 118
 000 780   000 780   000 430   000 350   األسنان بالمنستیر وجراحة طب  مصحة 119
 000 300 3  000 300 3  000 300 3      مستشفى قصر ھالل 120
 000 300 3  000 300 3  000 300 3      مستشفى محمد بن صالح بالمكنین 121
 000 180 1  000 180 1  000 410   000 770   جمال مستشفى 122
 000 385   000 385   000 70   000 315   البقالطة   مستشفى 123
 000 690   000 690   000 230   000 460   طبلبة مستشفى 124
 000 440   000 440   000 70   000 370   زرمدین مستشفى 125
 000 480   000 480   000 170   000 310   الوردانین مستشفى 126
 000 375   000 375   000 60   000 315   بوحجر مستشفى 127
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 000 385   000 385   000 90   000 295   الساحلین مستشفى 128
 000 365   000 365   000 70   000 295   المدیوني  قصیبة مستشفى 129
 000 265 1  000 265 1  000 220   000 045 1  بالمنستیر  األساسیة  الصحة مجمع 130
 000 850   000 850   000 260   000 590   السواسي فىمستش 131
 000 655   000 655   000 150   000 505   الشابة مستشفى 132
 000 455 1  000 455 1  000 580   000 875   الجم مستشفى 133
 000 510   000 510   000 140   000 370   شربان مستشفى 134
 000 420   000 420   000 110   000 310   شامخ أوالد مستشفى 135
 000 465   000 465   000 120   000 345   علوان سیدي مستشفى 136
 000 455   000 455   000 140   000 315   بومرداس مستشفى 137
 000 370   000 370   000 100   000 270   ملولش مستشفى 138
 000 640   000 640   000 150   000 490   الساف قصور مستشفى 139
 000 360   000 360   000 50   000 310   ھبیرة مستشفى 140
 000 150 1  000 150 1  000 200   000 950   بالمھدیة  األساسیة  الصحة مجمع 141
 000 600 2  000 600 2  000 600 2      المحرس مستشفى 142
 000 600 2  000 600 2  000 600 2      جبنیانة مستشفى 143
 000 800 2  000 800 2  000 800 2      قرقنة مستشفى 144
 000 720   000 720   000 260   000 460   خلیفة  بن  علي بئر مستشفى 145
 000 610   000 610   000 190   000 420   السخیرة مستشفى 146
 000 800 4  000 800 4  000 800   000 000 4  بصفاقس  األساسیة  الصحة مجمع 147
 000 300 9  000 300 9  000 300 9      بقفصة بوزیان الحسین مستشفى 148
 000 000 3  000 000 3  000 000 3      المتلوي مستشفى 149
 000 370   000 370   000 50   000 320   بلخیر مستشفى 150
 000 730   000 730   000 120   000 610   السند مستشفى 151
 000 620   000 620   000 70   000 550   المضیلة مستشفى 152
 000 095 1  000 095 1  000 100   000 995   العرائس أم مستشفى 153
 000 855   000 855   000 150   000 705   الردیف مستشفى 154
 000 595   000 595   000 110   000 485   مستشفى القطار 155
 000 520 1  000 520 1  000 270   000 250 1  بقفصة  األساسیة  ةالصح مجمع 156
 000 400 4  000 400 4  000 400 4      توزر مستشفى 157
 000 665   000 665   000 120   000 545   دقاش مستشفى 158
 000 335   000 335   000 20   000 315   حزوة مستشفى 159
 000 365   000 365   000 30   000 335   تمغزة مستشفى 160
 000 870   000 870   000 80   000 790   بتوزر  األساسیة  الصحة مجمع 161
 000 400 6  000 400 6  000 400 6      بوزید سیدي مستشفى 162
 000 840   000 840   000 260   000 580   الرقاب مستشفى 163
 000 535   000 535   000 100   000 435   بوزیان منزل مستشفى 164
 000 505   000 505   000 120   000 385   عون بن مستشفى 165
 000 730   000 730   000 120   000 610   المكناسي مستشفى 166
 000 615   000 615   000 150   000 465   مزونة مستشفى 167
 000 585   000 585   000 120   000 465   حفوز أوالد مستشفى 168
 000 675   000 675   000 170   000 505   جلمة مستشفى 169
 000 530   000 530   000 140   000 390   الحفي بئر مستشفى 170
 000 090 1  000 090 1  000 135   000 955   بوزید  بسیدي  األساسیة  الصحة مجمع 171
 000 800 12  000 800 12  000 800 12      بقابس ساسي  بن  محمد الدكتور   مستشفى 172
 000 100 1  000 100 1  000 410   000 690   الحامة مستشفى 173
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 000 995   000 995   000 330   000 665   مارث مستشفى 174
 000 645   000 645   000 130   000 515   مطماطة مستشفى 175
 000 745   000 745   000 190   000 555   وذرف مستشفى 176
 000 100 1  000 100 1  000 220   000 880   بقابس  مجمع الصحة األساسیة 177
 000 050 6  000 050 6  000 050 6      قبلي مستشفى 178
 000 825   000 825   000 240   000 585   دوز مستشفى 179
 000 560   000 560   000 130   000 430   الفوار مستشفى 180
 000 710   000 710   000 190   000 520   األحد سوق مستشفى 181
 000 975   000 975   000 130   000 845   بقبلي  مجمع الصحة األساسیة 182
 000 500 5  000 500 5  000 500 5      بمدنین بورقیبة مستشفى الحبیب 183
 000 200 8  000 200 8  000 200 8      الصادق المقدم جربة مستشفى 184
 000 400 4  000 400 4  000 400 4      جرجیس مستشفى 185
 000 900 2  000 900 2  000 900 2    بنقردان مستشفى 186
 000 575   000 575   000 210   000 365   میدون ىمستشف 187
 000 535   000 535   000 110   000 425   خداش  بني مستشفى 188
 000 485   000 485   000 100   000 385   مخلوف سیدي مستشفى 189
 000 990   000 990   000 140   000 850   بمدنین  األساسیة  الصحة مجمع 190
 000 015 1  000 015 1  000 230   000 785   بجربة  صحة األساسیةمجمع ال 191
 000 400 4  000 400 4  000 400 4      تطاوین مستشفى 192
 000 715   000 715   000 130   000 585   غمراسن مستشفى 193
 000 595   000 595   000 110   000 485   رمادة مستشفى 194
 000 320 1  000 320 1  000 280   000 040 1  بتطاوین  یةمجمع الصحة األساس 195
 000 550 3  000 550 3  000 530   000 020 3  الجنوبیة بتونس  مجمع الصحة األساسیة 196
 000 520 1  000 520 1  000 520 1      مركز المصورات بالرنین المغناطیسي للوسط 197
 000 900 1  000 900 1  000 330   000 570 1  مجمع الصحة األساسیة بمنوبة 198
 000 290 1  000 290 1  000 210   000 080 1  مجمع الصحة األساسیة منزل شاكر بعقارب 199
 000 490   000 490   000 130   000 360   مستشفى بنبلة 200
 000 600 6  000 600 6  000 600 6      مستشفى بن عروس 201
 000 530   000 530   000 110   000 420   عباسمستشفى ماجل بل 202
 000 470   000 470   000 80   000 390   مستشفى نبر 203
 000 290   000 290       000 290   المرصد الوطني لألمراض الجدیدة والمستجدة 204
 000 080 1  000 080 1  000 150   000 930   مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة 205
 000 200 1  000 200 1  000 200 1      المستشفى الجھوي بنفطة 206
 000 950 1  000 950 1  000 950 1      المستشفى الجھوي بطبرقة 207
 000 360   000 360   000 100   000 260   المستشفى المحلي بالسرس 208

   800 000   800 000   800 000     مؤسسات أخرى  
 000 800   000 800   000 800     لدراسات الفنیة والصیانة البیولوجیةمركز ا 209
 000 940 363  000 940 363  000 465 258  000 475 105  =جملة میزانیات المؤسسات التابعة لوزارة الصحة  209

         وزارة الشؤون االجتماعیة  : 24الباب   
   910 000   910 000 60   000   850 000 مؤسسات التعلیم العالي  
 000 910   000 910   000 60   000 850   االجتماعیة والدراسات الوطني للشغل  المعھد 1
  5 633 000  5 633 000   24 000  5 609 000 مؤسسات العمل االجتماعي  
 000 2   000 2   000 2     معھد الصحة و السالمة المھنیة  2
 500 50   500 50   000 2   500 48   ي للمعاقین الصم بقصر ھاللمركز التكوین المھن 3
 000 56   000 56   000 1   000 55   المجمع الصحي و التربوي للقاصرین عن الحركة العضویة بنابل  4

مركز التأھیل المھني للقاصرین على الحركة العضویة والمصابین بحوادث  5
 000 10   000 10       000 10   الحیاة بقصر السعید
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 000 704   000 704   000 4   000 700    السند- المركر االجتماعي التربوي  6
 000 45   000 45     000 45   ھیشربدوار  واإلدماج االجتماعي الدفاع مركز 7
 000 90   000 90     000 90   بالمالسین االجتماعي  واإلدماج الدفاع مركز 8
 000 50   000 50     000 50   بصفاقس االجتماعي  واإلدماج الدفاع مركز 9

 000 35   000 35     000 35   بالقیروان االجتماعي  واإلدماج الدفاع مركز 10
 000 40   000 40     000 40   بالقصرین االجتماعي  واإلدماج الدفاع ركزم 11
 000 20   000 20     000 20   بقفصة االجتماعي  واإلدماج الدفاع مركز 12
 000 40   000 40     000 40   بدار شعبان الفھري االجتماعي  واإلدماج الدفاع مركز 13
 000 901 1  000 901 1  000 2   000 899 1  الطفولة  لرعایة الوطني  المعھد 14
 000 208   000 208   000 2   000 206   بمنوبة األطفال لمالحظة االجتماعي المركز 15
 000 71   000 71   000 1   000 70   بسوسة االجتماعي  واإلدماج الدفاع مركز 16
 000 289   000 289   000 1   000 288   مركز اإلحاطة والتوجیھ االجتماعي بتونس 17
 000 35   000 35     000 35   االجتماعي بقابس واإلدماج  الدفاع  مركز  18
 000 540   000 540     000 540   بالزھروني" األمان"مركز  19
 000 50   000 50     000 50   االجتماعي بجندوبة  واإلدماج مركز الدفاع 20
 000 190   000 190     000 190   فال بتونسمركز الرعایة  اإلجتماعیة لألط 21
 000 138   000 138   000 1   000 137   مركز اإلحاطة والتوجیھ االجتماعي بسوسة 22
 000 98   000 98     000 98   مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بفوشانة 23
 000 45   000 45     000 45   مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بسیدي بوزید 24
 000 50   000 50     000 50   مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالفحص 25
 000 50   000 50     000 50   مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بسكرة 26
 500 40   500 40     500 40   مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بمدنین 27
 000 147   000 147     000 147   تماعي بصفاقسمركز اإلحاطة والتوجیھ االج 28
 000 10   000 10     000 10   مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بباجة 29
 000 20   000 20     000 20   مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بتوزر 30
 000 100   000 100     000 100   مركز الرعایة االجتماعیة لألطفال بسیدي بوزید 31
 000 508   000 508   000 8   000 500   المعھد العالي للتربیة المختصة 32
 000 543 6  000 543 6  000 84   000 459 6  =االجتماعیة   الشؤون لوزارة التابعة المؤسسات میزانیات  جملة  32

         وزارة التربیة : 25الباب   
  37 155 000  37 155 000  9 164 000 99 27 1 000 الثانوي  التعلیم مؤسسات 566

  I  000 638 1  000 317   000 955 1  000 955 1التابعـة للمندوبیة الجھویة للتربیة بتونس  الثانوي التعلیم مؤسسات  أ ـ   
 500 137   500 137   500 14   000 123   بتونس  الصادقیة المدرسة 1
 400 126   400 126   400 61   000 65   بتونس النموذجي  بورقیبة معھد 2
 300 74   300 74   300 7   000 67   العلــوي المعھــــد 3
 400 57   400 57   400 7   000 50   بتونس  معھـــد منفلــوري 4
 700 57   700 57   700 7   000 50   بتونس الباشــا نھج  معھــد 5
 900 87   900 87   900 9   000 78   بتونس روسیــا نھج  معھــد 6
 400 67   400 67   400 10   000 57   الرئاســة معھـــد قرطـاج 7
 200 51   200 51   200 7   000 44   حنبعـل قرطـاج  معھــد 8
 100 44   100 44   100 6   000 38    الوادي بحلق  1934 مارس  2 نھج  معھــد 9

 500 69   500 69   500 9   000 60    بالوردیةمعھـــد محمد العربي الشماري 10
 800 299   800 299   800 49   000 250   بیار دي كوبرتان بالمنزه الریاضي المعھـــــــد 11
 100 60   100 60   100 8   000 52   بالكباریـــة  الجدید العھد  معھـــد 12
 800 78   800 78   800 7   000 71   بتونس 1938 أفریل  9  معھـــد شارع 13
 700 64   700 64   700 9   000 55   بتونس الخضــراء  باب  معھـــد 14
 100 54   100 54   100 7   000 47   معھـــد الكــــــرم 15
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 700 56   700 56   700 7   000 49   تونس مرسیلیــا عائشة بالغة بنھــج  معھـــد 16
 700 47   700 47   700 7   000 40   الجلـــــــود  جبل  معھـــد 17
 100 55   100 55   100 8   000 47   معھد ابن أبى الضیاف بمرسى السعادة 18
 600 44   600 44   600 7   000 37   صةبیر معھـــد قرطاج 19
 000 59   000 59   000 8   000 51   معھد ابن سینا بالكباریة 20
 600 40   600 40   600 5   000 35   معھد نھج صیادة بالوردیة 21
 700 52   700 52   700 8   000 44   معھد مرسى الریاض 22
 900 65   900 65   900 10   000 55   معھد العوینة 23
 100 40   100 40   100 7   000 33    حي الخضراء تونس36معھد نھج  24
 000 67   000 67   000 7   000 60   معھد الكباریة 25
 400 58   400 58   400 8   000 50   معھد علي الدوعاجي بمرسى السعادة 26
 300 36   300 36   300 6   000 30   معھد قرطاج درمش 27
  II 000 979   000 183   000 162 1  000 162 1بتونــس   الجھویة للتربیة التابعـة للمندوبیة  الثانوي  التعلیم مؤسسات ب ـ   

 000 79   000 79   000 11   000 68   معھــد بــاردو 28
 000 83   000 83   000 11   000 72   بخزنـدار معھـــد محمد عطیة 29
 000 97   000 97   000 22   000 75   ــد راضیة الحداد بالعمــرانمعھـ 30
 000 83   000 83   000 21   000 62   بالمنزه  مسلم اإلمام نھج معھـد 31
 800 74   800 74   800 9   000 65   بتونس خلدون ابن حي  معھــد 32
 200 81   200 81   200 10   000 71   معھــد السیجومـي 33
 100 54   100 54   100 8   000 46   التاســــع معھـــد المنـــزه 34
 700 93   700 93   700 11   000 82    معھـــد الزھــروني 35
 300 54   300 54   300 9   000 45   الحدیقـــــة حي  معھـــد 36
 600 62   600 62   600 7   000 55   معھـــد محمود المسعدي بباردو 37
 000 53   000 53   000 8   000 45   األعلى  العمران  معھـــد 38
 100 62   100 62   100 9   000 53   حسین بسیدي اإلمتیاز  معھـــد 39
 500 19   500 19   500 4   000 15   معھد الفنون بالعمران 40
 100 75   100 75   100 8   000 67   معھد الحرایریة 41
 800 50   800 50   800 8   000 42    بسیدي حسین 2ي بوقطفة معھد ح 42
 600 65   600 65   600 9   000 56    تونس- معھد سیدي حسین  43
 800 32   800 32   800 6   000 26   معھد محمد الدشراوي بالمنزه التاسع 44
 400 40   400 40   400 6   000 34   2معھد الحرایریة  45
  1 289 000  1 289 000   191 000  1 098 000 للتربیة بأریانة الجھویة التابعـة للمندوبیة  الثانوي  التعلیم مؤسسات ـ  ت  

 000 137   000 137   000 31   000 106   المعھد النموذجي محمد فرج الشاذلي بأریانة 46
 500 69   500 69   500 9   000 60   الســـادس معھـــد المنــــزه 47
 700 59   700 59   700 7   000 52   بأریانــــة  الدیـــن معھـــد خیر 48
 000 74   000 74   000 9   000 65   معھد أبوالقاسم الشابي بحي التضامن  49
 200 59   200 59   200 10   000 49   بأریانـــــة رواد  معھـــد الوفـــاء طریق 50
 700 54   700 54   700 7   000 47   لـساألند معھـــد قلعــة 51
 900 56   900 56   900 6   000 50   بالمنیھلـــــة  الوھاب  عبد حسني حسن  معھـــد 52
 600 108   600 108   600 8   000 100   بأریانــــة  حنبعـــل  معھـــد 53
 700 63   700 63   700 7   000 56   بأریـــانة العطارین  نھج  معھـــد 54
 000 55   000 55   000 8   000 47   بالمنیھلة معھـــد الرفاھة 55
 400 39   400 39   400 6   000 33   معھد سیدي ثابت 56
 400 42   400 42   400 7   000 35   معــھد سكرة 57
 400 52   400 52   400 8   000 44   معھد حي النصر بأریانة  58
 900 60   900 60   900 5   000 55   جدید بحي التضامنمعھد العھد ال 59
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 000 57   000 57   000 7   000 50   معھد برج الوزیر 60
 600 45   600 45   600 7   000 38   زالة بروادمعھد حي الصحافیین الغ 61
 100 34   100 34   100 7   000 27   معھد محمود المسعدي بحي التضامن  62
 300 70   300 70   300 5   000 65   معھد دار فضال بسكرة 63
 000 37   000 37   000 7   000 30   معھد رواد 64
 600 50   600 50   600 5   000 45   معھد حمیدة بكیر المنیھلة 65
 000 61   000 61   000 17   000 44   المعھد النموذجي بیرم الخامس بالمنزه الثامن 66
  1 021 000  1 021 000   119 000   902 000 للتربیة بمنوبة  الجھویة  التابعـة للمندوبیة الثانوي التعلیم   مؤسسات ـ  ث  

 800 124   800 124   800 14   000 110   حنبعل بطبربة معھد 67
 300 114   300 114   300 14   000 100   بمنوبة الضیاف أبي ابن معھد 68
 200 75   200 75   200 10   000 65   الفارابي بالمرناقیــــة معھد 69
 100 48   100 48   100 6   000 42   إبن عرفة بالجدیـــــدة معھد 70
 700 60   700 60   700 6   000 54   اللیل بوادي  الفرات  ابن سدا  معھـــد 71
 000 74   000 74   000 8   000 66   بمنوبــــة باشا حمودة  معھـــد 72
 000 65   000 65   000 6   000 59   بطبربــــة الشویقــــي طریــق  معھـــد 73
 600 79   600 79   600 6   000 73   بــدوارھیشـــر الشبــاب  معھـــد 74
 800 34   800 34   800 6   000 28   معھد إبن منظورببرج العامري 75
 200 64   200 64   200 7   000 57   معھد خالد ابن الولید بدوارھیشر 76
 200 59   200 59   200 7   000 52    وادي اللیل- معھد شارع اإلستقالل بشباو 77
 100 37   100 37   100 5   000 32   جدیدةمعھد اإلمتیاز بال 78
 700 39   700 39   700 3   000 36   معھد البطان 79
 100 41   100 41   100 4   000 37   معھد وادي اللیل 80
 800 27   800 27   800 3   000 24   معھد طبربة 81
 000 33   000 33   000 4   000 29   معھد منوبة 82
 400 42   400 42   400 4   000 38   دوار ھیشرمعھد  83
  1 426 000  1 426 000   232 000  1 194 000 عروس للتربیة ببن  الجھویة  التابعـة للمندوبیة  الثانوي التعلیم  مؤسسات  ـ  ج  

 300 85   300 85   300 12   000 73   بالزھــــراء رشیـــــق  ابن  معھـــد 84
 900 86   900 86   900 10   000 76   ــروسعـ بــن  معھـــد 85
 800 68   800 68   800 10   000 58   األنــــف  حمــام  معھـــد 86
 600 56   600 56   600 7   000 49   بــــرادس خلـــدون  ابن  معھـــد 87
 900 55   900 55   900 9   000 46   بمقریـــــن  حسیـــن  طـــھ  نھج  معھـــد 88
 500 61   500 61   500 8   000 53   معھـد ولید المشالوي بمرناق 89
 000 76   000 76   000 12   000 64   2المحمدیة   معھـــد 90
 000 43   000 43   000 8   000 35   الجدیدة بالمدینة منظــور  معھـــد ابن 91
 000 72   000 72   000 10   000 62   1 معھـــد المروج 92
 500 69   500 69   500 11   000 58   معھـــد فوشانـــــة 93
 600 110   600 110   600 22   000 88   برادس حشـــاد فرحـات  معھـــد 94
 400 76   400 76   400 11   000 65    4 معھـــد المـروج 95
 100 48   100 48   100 8   000 40   ببومھل  الســـــالم حـــي  معھـــد 96
 800 63   800 63   800 8   000 55   السدریة برج  معھـــد 97
 600 70   600 70   600 10   000 60   بفوشانة  األمل حي  معھـــد 98
 000 57   000 57   000 9   000 48   معھد أبو القاسم الشابي بمرناق 99

 100 48   100 48   100 8   000 40   3معھد المدینة الجدیدة  100
 900 46   900 46   900 8   000 38   معھد المحمدیة  101
 700 59   700 59   700 10   000 49   6معھد محمد البراھمي بالمـــروج  102
 000 42   000 42   000 7   000 35   معھد البشیرالنبھاني بحمام األنف 103
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 بحساب الدينار      

  قدیــراتالت
  بیـــــان المؤسسات العدد الموارد

 جملة الموارد الموارد الذاتیة منحة الدولة
 النفقات

 
 200 42   200 42   200 7   000 35   معھد المغیرة بفوشانة 104
 800 34   800 34   800 7   000 27   معھد خیر الدین باشا بالمروج  ـ  بئر القصعة 105
 300 25   300 25   300 5   000 20    ببومھل 1938 أفریل  9معھد  106
 000 25   000 25   000 5   000 20    6 معھـــد المـروج 107

   755 000   755 000   249 000   506 000 للتربیة بزغوان  الجھویة  التابعـة للمندوبیة  الثانوي التعلیم  مؤسسات  ـ  ح  
 800 100   800 100   800 22   000 78   بزغــوان سلیمان بن سلیمان  معھـــد 108
 800 82   800 82   800 26   000 56   بالفحص المسعدي  محمود  معھـــد 109
 300 115   300 115   300 45   000 70   بالناظـــور شرف  ابن  معھـــد 110
 700 82   700 82   700 22   000 60   بزغــوان النزھـــة حي  معھـــد 111
 800 73   800 73   800 15   000 58   زریبةبال شرف  ابن  معھـــد 112
 500 48   500 48   500 16   000 32   ببئر مشارقة رشیق  ابن  معھـــد 113
 500 63   500 63   500 24   000 39   بالفحص الفارابي  معھـــد 114
 200 30   200 30   200 6   000 24   ابن سینا بالفحص  معھـــد 115
 400 62   400 62   400 23   000 39   لھیثم بصوافمعھد ابن ا 116
 000 95   000 95   000 45   000 50   معھد الغزالي بالناظور 117

  1 576 000  1 576 000   371 000  1 205 000 للتربیة ببنزرت  الجھویة  التابعـة للمندوبیة  الثانوي التعلیم  مؤسسات  ـ  خ  
 000 72   000 72   000 12   000 60   ببنزرت ثامر  الحبیب معھد 118
 000 57   000 57   000 10   000 47   بورقیبـــــة منزل  معھـــد 119
 900 164   900 164   900 49   000 115   ماطـــــر  معھـــد 120
 200 54   200 54   200 9   000 45   ببنـــزرت حانبـــھ باش  نھج  معھـــد 121
 700 70   700 70   700 10   000 60   الجبــــل برأس العنابـــي  علي محمد  معھـــد 122
 000 69   000 69   000 14   000 55   ببنــزرت  حشـاد فرحات  معھـــد 123
 900 47   900 47   900 7   000 40   معھـــد العالیة 124
 700 45   700 45   700 6   000 39   بماطــر  طریق طبرقــة  معھـــد 125
 500 93   500 93   500 18   000 75   معھـــد سجنـــان 126
 000 60   000 60   000 9   000 51   الرحمان عبد  بمنزل القنـــال  معھـــد 127
 300 101   300 101   300 29   000 72   بورقیبـــة بمنـزل سینــــا  ابن  معھـــد 128
 000 99   000 99   000 24   000 75   بنزرت  معھـــد 129
 400 54   400 54   400 7   000 47   جمیـــل منــزل  معھـــد 130
 000 138   000 138   000 28   000 110   بازینة  معھـــد 131
 400 48   400 48   400 7   000 41   الجبل  رأس  معھـــد 132
 500 37   500 37   500 6   000 31   معھد ابن رشد بمنزل بورقیبة 133
 400 76   400 76   400 28   000 48    ببنزرت1963 أكتوبر 15المعھــــد النموذجي  134
 200 106   200 106   200 46   000 60   معھد غزالة 135
 100 31   100 31   100 5   000 26   معھد تینجة 136
 500 31   500 31   500 4   000 27    بسجنان1963 أكتوبر 15معھــــد  137
 300 40   300 40   300 13   000 27   معھد أوتیك 138
 200 24   200 24   200 4   000 20   معھد محمد سالمة بعوسجة 139
 800 52   800 52   800 18   000 34   معھد جبل السمان 140

  1 517 000  1 517 000   336 000  1 181 000 لللتربیة بناب  الجھویة التابعـة للمندوبیة الثانوي التعلیم مؤسسات  ـ  د  
 000 59   000 59   000 9   000 50   الغـــزاز بحمـــام  بورقیبـــة معھد 141
 900 107   900 107   900 28   000 79   معھـــد قربــــة 142
 000 65   000 65   000 28   000 37   معھد عبد العزیز الخوجة بقلیبیة 143
 400 74   400 74   400 13   000 61   محمد بوذینة بالحمامـــات  معھـــد 144
 200 51   200 51   200 9   000 42   خیـــار  معھـــد بنــي 145
 300 100   300 100   300 22   000 78   الھواریــــة  معھـــد 146
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 بحساب الدينار      

 التقدیــرات
  بیـــــان المؤسسات العدد الموارد

 جملة الموارد الموارد الذاتیة منحة الدولة
 النفقات

 
 500 52   500 52   500 8   000 44   بقلیبیــــة البستـــان حي  معھـــد 

 100 32   100 32   100 7   000 25   معھد المیدة 148
 300 88   300 88   300 12   000 76   بنابـــل المسعـــدي  محمود  معھـــد 149
 000 46   000 46   000 10   000 36   بسلیمـــان الشاطــئ طریــق  معھـــد 150
 100 127   100 127   100 27   000 100   معھـــد قرنبالیـــة 151
 300 130   300 130   300 30   000 100   تمیــم  بمنزل  المھیـــري الطیب  نھـــج  معھـــد 152
 600 87   600 87   600 32   000 55   بنابلالمعھد النموذجي  153
 300 46   300 46   300 9   000 37   بوزلفة منزل  معھـــد 154
 100 43   100 43   100 10   000 33   ّمعھد نھــج المنــزه ببني خالد 155
 500 53   500 53   500 10   000 43   الفھــري شعبـان  معھد دار 156
 700 90   700 90   700 17   000 73   بنابل  البلھوان ليع معھد شارع 157
 800 25   800 25   800 7   000 18   معھد بوعرقوب 158
 000 35   000 35   000 7   000 28   معھد تاكلسة 159
 800 55   800 55   800 7   000 48   معھد عاطف الشایب بالحمامات 160
 600 46   600 46   600 6   000 40   نزل تمیم بم1943 أفریل 7معھد شارع  161
 300 35   300 35   300 6   000 29   معھد العھد الجدید بزاویة المقایز 162
 000 33   000 33   000 8   000 25    بقربة1934 مارس 2معھد  163
 200 30   200 30   200 6   000 24   معھد ابن سینا قرمبالیة  164

  1 339 000  1 339 000   374 000   965 000 للتربیة بباجة  الجھویة التابعـة للمندوبیة الثانوي التعلیم تمؤسسا  ـ  ذ  
 600 72   600 72   600 9   000 63   بباجـــة الھیثم  ابن  معھـــد 165
 200 98   200 98   200 41   000 57   بباجــــــة  القلشاني معھـــد عمر 166
 600 135   600 135   600 27   000 108   عاشور بنفـــزة بن الطاھر  معھـــد 167
 400 99   400 99   400 44   000 55   بعمـــدون  صفر البشیر  معھـــد 168
 000 77   000 77   000 22   000 55   بتبرســــــق الضیاف  أبي  ابن  معھـــد 169
 500 75   500 75   500 24   000 51   بتیبـــــار  الجدید العھد  معھـــد 170
 600 67   600 67   600 23   000 44   بتستـــور زیـــدون  ابن  معھـــد 171
 700 81   700 81   700 30   000 51   بقبالط 1934 مارس 2معھـــد  172
 900 72   900 72   900 13   000 59   باجــــة بالمـــزارة منظور  ابن  معھـــد 173
 700 40   700 40   700 6   000 34   البـــاب بمجـاز البیطــــار  ابن  ھـــدمع 174
 500 105   500 105   500 25   000 80   البــــاب بمجــاز الشابي القاسم أبو  معھـــد 175
 000 147   000 147   000 59   000 88   بباجة 1934 مارس 2  معھـــد 176
 700 36   700 36   700 6   000 30   باجةب البیئة شارع معھـــد  177
 400 41   400 41   400 7   000 34   نفزة معھد 178
 000 46   000 46   000 7   000 39   معھد علي البلھوان بباجة 179
 100 34   100 34   100 6   000 28   معھد محمود المسعدي بمجاز الباب 180
 100 36   100 36   100 6   000 30   معھد ابن زھر بتستور 181
 900 34   900 34   900 5   000 29   معھد الشاذلي خزندار بتبرسق 182
 100 36   100 36   100 6   000 30   معھد عمارة فرحات بنفزة 183

  2 015 000  2 015 000   625 000  1 390 000 للتربیة بجندوبة  الجھویة التابعـة للمندوبیة الثانوي التعلیم مؤسسات  ـ  ر  
 000 101   000 101   000 21   000 80   بجندوبـــة الحریـــة  شارع  معھـــد 184
 800 146   800 146   800 50   000 96   دراھــــم معھـــد عین 185
 600 87   600 87   600 33   000 54   بطبرقة 1934 مارس 2  معھـــد 186
 000 141   000 141   000 38   000 103   معھـــد بوسالــــم 187
 200 220   200 220   200 100   000 120   الدمـــاء معھـــد غار 188
 800 67   800 67   800 8   000 59   بجندوبـــة الحجـــري خمیس  معھـــد 189
 000 216   000 216   000 91   000 125   معھـــد عبد الحمید الغزواني بفرنانـــــــة 190
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 بحساب الدينار      

 التقدیــرات
  بیـــــان المؤسسات العدد الموارد

 جملة الموارد الموارد الذاتیة منحة الدولة
 النفقات

 
 900 43   900 43   900 7   000 36   الدمــــاء  بغار الشابي القاسم ابو  معھـــد 191
 700 80   700 80   700 20   000 60   معھـــد طبرقــــــة 192
 600 53   600 53   600 8   000 45   بجندوبة 1938 أفریل 9  معھـــد 193
 200 105   200 105   200 40   000 65   معھـــد شارع البیئة ببوسالم 194
 100 135   100 135   100 38   000 97   معھـــد محمد علي اللقطي بجندوبة 195
 200 87   200 87   200 31   000 56   ــزملیـ  معھـــد وادي 196
 600 98   600 98   600 40   000 58   معھد خیر الدین باشا ببوسالم  197
 000 68   000 68   000 8   000 60   معھد جندوبة 198
 600 93   600 93   600 31   000 62   معھد خمیر بعین دراھم 199
 800 114   800 114   800 33   000 81   معھد إبن خلدون بفرنانة 200
 000 38   000 38   000 6   000 32   معھد بالریجیا بجندوبة الشمالیة 201
 600 56   600 56   600 6   000 50   معھد فرحاد حشاد بغار الدماء 202
 300 27   300 27   300 6   000 21   معھد ابن خلدون بعین دراھم 203
 000 32   000 32   000 2   000 30   ذجي بجندوبةالمعھد النمو 204

  1 280 000  1 280 000   445 000   835 000 للتربیة بالكاف  الجھویة التابعـة للمندوبیة الثانوي التعلیم مؤسسات  ـ  ز  
 300 92   300 92   300 27   000 65   بالكــاف  النموذجـي المعھــــد 205
 800 98   800 98   800 48   000 50   تاجرویـــن  معھـــد 206
 600 98   600 98   600 33   000 65   بالكــــاف سلیـــم المنجـي  شـارع  معھـــد 207
 500 91   500 91   500 45   000 46   بالدھمانــي بورقیبـــة الحبیــب  معھـــد 208
 900 52   900 52   900 12   000 40   الجریصــــة  معھـــد 209
 500 67   500 67   500 42   000 25   معھـــد الســـرس 210
 500 72   500 72   500 18   000 54   السنــــان معھـــد قلعــة 211
 800 25   800 25   800 5   000 20   بالكــاف الخصبــة  القلعـــة  معھـــد 212
 200 88   200 88   200 43   000 45   معھـــد نبــــر 213
 100 129   100 129   100 10   000 119   بالكــــاف  عمـــارة  أحمــد  نھــج  معھـــد 214
 200 88   200 88   200 32   000 56   یوسف سیدي  بساقیة 1958 فیفري 8  معھـــد 215
 700 64   700 64   700 24   000 40   بالكاف 1934 مارس 2  معھـــد 216
 500 30   500 30   500 5   000 25   ري بتاجروینمعھد علي الحص 217
 800 36   800 36   800 6   000 30   معھد فرحات حشاد بالكاف الغربیة 218
 100 23   100 23   100 5   000 18   معھد الطویرف 219
 200 34   200 34   200 6   000 28   معھد محمود المسعدي بالدھماني 220
 100 125   100 125   100 60   000 65   ن یوسف بالقصورمعھد صالح ب 221
 400 18   400 18   400 5   000 13   معھد ابن الجزار بنبر 222
 800 41   800 41   800 10   000 31    بالسرس1956 مارس 20معھد  223

  1 590 000  1 590 000   589 000  1 001 000 للتربیة بسلیانة الجھویة التابعـة للمندوبیة  الثانوي  التعلیم مؤسسات ـ س  
 000 125   000 125   000 42   000 83   معھـــد سلیانــة 224
 000 90   000 90   000 32   000 58   بوعـــرادة  معھـــد 225
 000 102   000 102   000 52   000 50   معھـــد برقــو 226
 000 127   000 127   000 47   000 80   معھـــد الكریـــب 227
 000 89   000 89   000 42   000 47   معھـــد الروحیـــة 228
 000 109   000 109   000 69   000 40   معھـــد مكثــــر 229
 000 123   000 123   000 37   000 86   بسلیانة 1934 مارس 2  معھـــد 230
 000 81   000 81   000 22   000 59   معھـــد قعفــــــور 231
 500 40   500 40   500 6   000 34   بمكثــر  حشـاد فرحـات  شارع  معھـــد 232
 000 72   000 72   000 22   000 50   بورویـــس  بسیـدي الحیـاة حـي  معھـــد 233
 000 98   000 98   000 57   000 41   معھـــد كسرى 234
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 بحساب الدينار      

 التقدیــرات
  ــــان المؤسساتبیـ العدد الموارد

 جملة الموارد الموارد الذاتیة منحة الدولة
 النفقات

 
 500 31   500 31   500 5   000 26   2قعفور   معھـــد 235
 000 122   000 122   000 52   000 70   بسلیانة  خلدون  معھـــد ابن 236
 500 45   500 45   500 5   000 40   فرحات حشاد ببوعرادة  معھـــد 237
 000 53   000 53   000 7   000 46   معھد حي المنجي سلیم بسلیانة 238
 000 26   000 26   000 5   000 21   معھد الباجي المسعودي بالكریب 239
 000 25   000 25   000 5   000 20   معھد أبوالقاسم الشابي بكسرى 240
 000 102   000 102   000 47   000 55   بالروحیة 1معھد حي األنس  241
 000 26   000 26   000 5   000 21   معھد حي القراوة بمكثر 242
 000 37   000 37   000 6   000 31   معھد شارع ابن سینا بالعروسة 243
 500 27   500 27   500 5   000 22   معھد طریق تونس ببرقو 244
 000 38   000 38   000 17   000 21   معھد القنطرة 245

  2 426 000  2 426 000   748 000  1 678 000 للتربیة بالقصرین الجھویة التابعـة للمندوبیة  الثانوي  التعلیم مؤسسات ـ ش  
 300 42   300 42   300 6   000 36   بالقصرین 1934 مارس 2  معھـــد 246
 000 167   000 167   000 47   000 120   معھـــد سبیطلــــة 247
 000 118   000 118   000 45   000 73   بتالـــــة شــرف  ابن  معھـــد 248
 600 68   600 68   600 11   000 57   بالقصریـــــن  الشابـــي  معھـــد 249
 200 106   200 106   200 42   000 64   معھـــد سبیبـــــــة 250
 700 69   700 69   700 8   000 61   ـــةمعھـــد فریان 251
 000 127   000 127   000 67   000 60   معھـــد فوسانــــة 252
 000 188   000 188   000 63   000 125   بلعبــــاس معھـــد ماجل 253
 500 149   500 149   500 44   000 105   معھـــد القصریــــــن 254
 300 76   300 76   300 10   000 66   بالقصریـــن ــــارالمن حي  معھـــد 255
 200 62   200 62   200 7   000 55   بسبیطلـــة اآلثــار  معھـــد 256
 700 102   700 102   700 26   000 76   معھـــد جدلیــان 257
 200 133   200 133   200 53   000 80   معھـــد تالة 258
 400 134   400 134   400 54   000 80   2معھد سبیطلة  259
 400 63   400 63   400 7   000 56   معھد حي الزھور بالقصرین 260
 400 111   400 111   400 57   000 54   معھد العیون 261
 100 82   100 82   100 24   000 58   معھد تالبت 262
 000 39   000 39   000 6   000 33   معھد اإلمتیاز بفوسانة 263
 400 40   400 40   400 5   000 35   معــــھد العھد الجدید بتالة 264
 000 43   000 43   000 7   000 36   معھد المنجي سلیم بسبیبة 265
 700 159   700 159   700 32   000 127   معھد حاسي الفریـــــــد 266
 200 61   200 61   200 31   000 30   معھد فرحات حشاد بالرخمات 267
 500 101   500 101   500 36   000 65   معھد حیـــــدرة 268
 100 32   100 32   100 6   000 26   معھد ابن سینا ببوزقام 269
 600 36   600 36   600 6   000 30   معھد أبو القاسم الشابي بفریانة 270
 500 87   500 87   500 37   000 50   المعھد النموذجي بالقصرین 271
 000 23   000 23   000 3   000 20    1 معھد ماجل بلعباس  272

  1 623 000  1 623 000   289 000  1 334 000 للتربیة بسوسة  الجھویة التابعـة للمندوبیة الثانوي التعلیم مؤسسات  ـ  ص  
 900 163   900 163   900 53   000 110   بسوســـــــــة النموذجـــــي المعھـــد 273
 500 82   500 82   500 12   000 70   بسوســـة  صفــر الطاھر  شارع  معھـــد 274
 300 72   300 72   300 8   000 64   بسوســـة الباھي العزیز عبد  معھـــد 275
 500 86   500 86   500 11   000 75   الكبــــرى  بالقلعـــة  بورقیبـــة علي  معھـــد 276
 500 84   500 84   500 11   000 73   سوســــــة معھـــد حمـــام 277
 200 44   200 44   200 8   000 36   بمساكن حشاد فرحات  معھـــد 278
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 400 33   400 33   400 7   000 26   بوعلــــــي سیدي  معھـــد 279
 600 47   600 47   600 7   000 40   بسوســـــــة الریــاض حي  معھـــد 280
 300 55   300 55   300 9   000 46   بأكـــودة حمیــدة بن معھـــد سالــم 281
 000 83   000 83   000 15   000 68   سةبسو 1934 مارس 2  معھـــد 282
 900 77   900 77   900 12   000 65   بمساكـــن الشطــي  عثمـــان  معھـــد 283
 000 85   000 85   000 10   000 75   معھـــد أحمد نورالدین بسوســــــة 284
 000 40   000 40   000 8   000 32   الصغرى بالقلعة الرمانة حي  معھـــد 285
 600 47   600 47   600 7   000 40   بسوســـــة الریــاض  حي رشد  معھـــد ابن 286
 500 111   500 111   500 20   000 91   معھـــد النفیضـــة 287
 600 43   600 43   600 7   000 36   معھد الجوھرة بسوسة 288
 200 50   200 50   200 8   000 42   معھد ابن سینا بمساكن 289
 200 43   200 43   200 7   000 36   معھد حي الریاض ببوفیشة 290
 600 52   600 52   600 7   000 45   معھد أبوالقاسم الشابي بالقلعة الكبرى 291
 700 64   700 64   700 9   000 55   2معھد حمام سوسة  292
 300 43   300 43   300 7   000 36   2معھد النفیضة  293
 400 49   400 49   400 7   000 42    سوسة- معھد محمود المسعدي بسیدي عبد الحمید  294
 400 37   400 37   400 7   000 30   معھد الزاویة والقصیبة والثریات 295
 800 37   800 37   800 5   000 32   معھد سیدي الھاني 296
 000 29   000 29   000 6   000 23   معھد السالم حي الریاض بسوسة 297
 600 31   600 31   600 5   000 26   4معھد سھلول  298
 000 25   000 25   000 5   000 20   معھد الخوارزمي بمساكن 299

 1  868 000  1 868 000   595 000  1 273 000 للتربیة بالقیروان  الجھویة التابعـة للمندوبیة الثانوي التعلیم مؤسسات  ـ  ض  
 000 74   000 74   000 13   000 61   بالقیــــروان رشیـــق  ابن  معھـــد 300
 000 77   000 77   000 27   000 50   بالقیـــــروان رقـــادة  معھــد 301
 000 105   000 105   000 35   000 70   اللــــھ  معھـــد نصر 302
 000 152   000 152   000 72   000 80   معھـــد حفـــوز 303
 000 91   000 91   000 36   000 55   معھـــد بوحجلــــة 304
 000 87   000 87   000 35   000 52   معھـــد الوسالتیـــــة 305
 000 123   000 123   000 51   000 72   معھـــد السبیخــــــة 306
 000 58   000 58   000 9   000 49   وانبالقیــــر نافـــــع  ابن  عقبــة  معھـــد 307
 000 101   000 101   000 58   000 43   العیــــــون  بحاجب الزواوي علي  معھـــد 308
 000 120   000 120   000 58   000 62   معھـــد العــال 309
 000 72   000 72   000 32   000 40   معھـــد الشــــــراردة 310
 000 104   000 104   000 25   000 79   بالقیـــروان  األمـــان دار  معھـــد 311
 500 62   500 62   500 8   000 54   بالقیــروان  الجـزار  ابن  معھـــد 312
 500 34   500 34   500 6   000 28   بالشبیكــــة عرفـــة  ابن  نھـج  معھـــد 313
 000 95   000 95   000 42   000 53   بالوسالتیة  خلدون  ابن  معھـــد 314
 000 56   000 56   000 7   000 49   بالقیروان األغـــالبة  معھـــد 315
 000 30   000 30   000 5   000 25   ابن سینا بنصرهللا   معھـــد 316
 000 39   000 39   000 5   000 34   المھیري معھـــد منزل 317
 500 125   500 125   500 25   000 100   انالمعھد النموذجي بالقیرو 318
 500 40   500 40   500 6   000 34   معھد أبوالقاسم الشابي بحاجب العیون 319
 500 34   500 34   500 6   000 28   معھد محمود المسعدي بالسبیخة 320
 500 35   500 35   500 6   000 29   معھد  فرحات حشاد بحفوز  321
 000 37   000 37   000 7   000 30   ھد  الطاھر الحداد ببوحجلة مع 322
 000 38   000 38   000 6   000 32   معھد القیروان 323
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 000 49   000 49   000 7   000 42   ي عطاء هللا القیروانمعھد الشاذل 324
 000 27   000 27   000 5   000 22   معھد البـــاطن 325

  1 364 000  1 364 000   246 000  1 118 000 للتربیة بالمنستیر  الجھویة التابعـة للمندوبیة الثانوي التعلیم مؤسسات  ـ  ط  
 300 77   300 77   300 13   000 64   منستیـــربال بورقیبـــة  معھـــد 326
 000 80   000 80   000 13   000 67   بالمكنیــــن  بكـــر ابي سعید  معھـــد 327
 000 84   000 84   000 12   000 72   ّمعھـــد جمــــال 328
 500 64   500 64   500 11   000 53   معھـــد طبلبـــــة 329
 600 37   600 37   600 6   000 31   البقالطــــةمعھـــد  330
 000 40   000 40   000 7   000 33   صیادة  معھـــد 331
 900 33   900 33   900 4   000 29   حســـــان  معھـــد بنــي 332
 100 45   100 45   100 7   000 38   بالمنستیــــر  المدیوني معھـــد قصیبة 333
 600 49   600 49   600 6   000 43   ببنبلـــة بورقیبة علي  معھـــد 334
 400 29   400 29   400 4   000 25   معھـــد خنیـــــــس 335
 000 45   000 45   000 7   000 38   الساحلین  معھـــد 336
 900 77   900 77   900 14   000 63   بالمنستیــــر بورقیبـة فطومـة  شارع  معھـــد 337
 800 66   800 66   800 8   000 58   ھالل بقصر 1934 مارس 2  معھـــد 338
 000 50   000 50   000 8   000 42   معھــد المكنین 339
 500 52   500 52   500 7   000 45   معھـــد زرمدین 340
 500 36   500 36   500 5   000 31   ھالل  بقصر 2 الریاض حي  معھـــد 341
 800 39   800 39   800 5   000 34   معھـــد الوردانین 342
 800 39   800 39   800 12   000 27   الحیاة منزل  معھـــد 343
 000 37   000 37   000 5   000 32   ّمعھد أبو القاسم الشابي بجمال 344
 000 37   000 37   000 6   000 31   ّمعھد عمیرة الحجاج بالمكنین 345
 000 24   000 24   000 5   000 19   معھد لمطة 346
 800 137   800 137   800 42   000 95   المعھد النموذجي محمد فرج الشاذلي بالمنستیر 347
 600 37   600 37   600 7   000 30   معھد بنان بوضر 348
 600 29   600 29   600 5   000 24   معھد سكرین بطبلبة  349
 300 61   300 61   300 9   000 52   بالمنستیـــر  خفشـــة الھـادي  ـــدمعھـ 350
 000 26   000 26   000 4   000 22   معھد ابن خلدون بجمـــــــــال 351
 000 24   000 24   000 4   000 20   معھد  منزل نــــور 352

  1 264 000  1 264 000   408 000   856 000 لتربیة بالمھدیةل  الجھویة التابعـة للمندوبیة الثانوي التعلیم مؤسسات  ـ  ظ  
 100 98   100 98   100 30   000 68    الســــاف  معھـــد قصـــور 353
 000 64   000 64   000 16   000 48   بالشابـــــة الشابي القاسم أبو  معھـــد 354
 400 89   400 89   400 37   000 52   معھـــد الجــــــم 355
 000 59   000 59   000 9   000 50   بالمھدیـــــة  صفر الطاھر  معھـــد 356
 500 66   500 66   500 23   000 43   معھـــد شربـــــان 357
 300 70   300 70   300 21   000 49   معھـــد بومــرداس 358
 500 32   500 32   500 5   000 27   معھـــد رجیــش 359
 900 58   900 58   900 30   000 28   علـــــوان معھـــد سیــدي 360
 000 102   000 102   000 52   000 50   معھـــد ھبیـــرة 361
 000 120   000 120   000 62   000 58   معھـــد السواســــي 362
 000 122   000 122   000 12   000 110   بالمھدیـــــة  سینا  ابن  معھـــد 363
 000 19   000 19   000 8   000 11   معھـــد ملولش 364
 500 97   500 97   500 47   000 50   الـــشـــامخ  معھـــد أوالد 365
 500 38   500 38   500 6   000 32   معھد  أبو القاسم الشابي قصور الساف   366
 600 30   600 30   600 5   000 25   معھد التاللسة 367
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 000 34   000 34   000 7   000 27   معھد إبن رشد بالشابة 368
 000 24   000 24   000 4   000 20   معھد سیدي زید 369
 800 29   800 29   800 9   000 20   ـــد ساقیــــــة الخــــــادممعھــ 370
 100 27   100 27   100 5   000 22   معھد النفاتیة 371
 000 29   000 29   000 6   000 23   معھد البرادعة 372
 800 28   800 28   800 3   000 25   معھد كركر 373
 000 23   000 23   000 5   000 18   معھد محمود المسعدي بالجم 374

  1 776 000  1 776 000   451 000  1 325 000 1الجھویة للتربیة بصفاقس  للمندوبیة  الثانوي التابعة  التعلیم  مؤسسات ـ ع  
 600 128   600 128   600 55   000 73   فرحات حشاد بصفاقـــــس النموذجــي المعھـــــــد 375
 400 110   400 110   400 16   000 94   بصفاقس 1955 وفمبرن 15  معھـــد 376
 000 80   000 80   000 13   000 67   بصفاقـــس شاكــر الھـادي  معھـــد 377
 500 87   500 87   500 18   000 69   بصفاقـــس بولیلـــة مجیـدة  معھـــد 378
 800 52   800 52   800 9   000 43   بصفاقــس معـزون  الحبیب  معھـــد 379
 100 79   100 79   100 14   000 65   بصفاقـــس  علي محمد  معھـــد 380
 400 60   400 60   400 11   000 49   معھـــد عقــــارب 381
 100 82   100 82   100 29   000 53    خلیفــة  بن  علي معھـــد بئــر 382
 600 63   600 63   600 9   000 54   سبصفاقـــــــ الحبیــب حي  معھـــد 383
 300 52   300 52   300 10   000 42   بصفاقس 1956  مارس 20  معھـــد 384
 900 68   900 68   900 11   000 57   بصفاقس 1938 أفریل 9  معھـــد 385
 000 138   000 138   000 44   000 94   بالمحـــرس  بورقیبـــة علي  معھـــد 386
 000 110   000 110   000 35   000 75   بالصخیرة  الجدید العھد  معھـــد 387
 300 44   300 44   300 10   000 34   محمود مقدیش بصفاقس  معھـــد 388
 600 30   600 30   600 4   000 26   بصفاقس  اللخمي أبوالحسن  معھـــد 389
 400 109   400 109   400 33   000 76   معھـــد الغریبـــة 390
 500 111   500 111   500 26   000 85   2خلیفة   بن  بئرعلي  معھـــد 391
 000 49   000 49   000 13   000 36   بصفاقــس  السوسـي معھد الھـادي 392
 700 29   700 29   700 4   000 25   2معھد عقارب  393
 400 33   400 33   400 7   000 26    بصفاقس  الفراتي مصطفى معھـــــد 394
 100 44   100 44   100 10   000 34   معھد الطیب المھیري طریق العین بصفاقس 395
 900 82   900 82   900 19   000 63   معھد إبن أبي الضیاف ببئرعلي بن خلیفة 396
 400 105   400 105   400 36   000 69   معھـــــــد ابن خلدون بالصخیرة 397
 000 22   000 22   000 6   000 16   معھد حاتم المكي بالمحرس 398

   891 000   891 000   228 000   663 000 2الجھویة للتربیة بصفاقس   التابعـة للمندوبیة  الثانوي  التعلیم  مؤسسات ـ غ  
 600 51   600 51   600 6   000 45   بصفاقس 1957 جویلیة 25  معھـــد 399
 400 51   400 51   400 9   000 42   بصفاقــس ثامــر  الحبیب  دمعھـــ 400
 300 48   300 48   300 21   000 27   بقرقنـــة  حشــاد فرحـات  معھـــد 401
 600 84   600 84   600 40   000 44   بجبنیانة 1952 جانفي 18  معھـــد 402
 500 103   500 103   500 28   000 75   معھـــد الحنشـــــة 403
 300 66   300 66   300 12   000 54   الزیــت  بساقیـــة سلیــم المنجي  معھـــد 404
 000 126   000 126   000 44   000 82   شاكــــــر منــزل  معھـــد 405
 600 34   600 34   600 4   000 30   معھـــد حــــزق 406
 500 48   500 48   500 8   000 40   ةبالشیحی الشابي القاسم أبو  معھـــد 407
 900 42   900 42   900 5   000 37   العامرة  معھـــد 408
 400 34   400 34   400 6   000 28   الدائر بساقیة  الفقي معھـــد الصادق 409
 800 32   800 32   800 7   000 25   معھد الفاضل بن عاشور طریق المھدیة بساقیة الدائر 410
 300 42   300 42   300 9   000 33   ّمعھد ابن رشیق حي األنس بساقیة الزیت 411
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 800 26   800 26   800 4   000 22   معھد محمود المسعدي بالحنشة 412
 900 42   900 42   900 5   000 37   بصفاقـس منصور سیدي  طریق معھد الخلیـج 413
 600 25   600 25   600 3   000 22   معھد أبو اسحاق الجبنیاني بجبنیانة 414
 500 28   500 28   500 8   000 20   معھد قرمدة 415

  2 002 000  2 002 000   439 000  1 563 000 للتربیة بقفصة  الجھویة  ندوبیةالتابعـة للم  الثانوي التعلیم  مؤسسات  ـ  ف  
 000 127   000 127   000 41   000 86   بقفصـــة النموذجـــي المعھـــــد 416
 900 81   900 81   900 9   000 72   بقفصـــة بوزیــان حسین  معھـــد 417
 000 130   000 130   000 37   000 93   بقفصــــة الشباب حــــي  معھـــد 418
 600 54   600 54   600 8   000 46   قصــر بقفصـة التلیلــي  احمــد  معھـــد 419
 200 97   200 97   200 25   000 72   بالردیف 1934 مارس 2  معھـــد 420
 200 53   200 53   200 8   000 45    بأم العرائس 1938 أفریل 9معھد  421
 200 40   200 40   200 7   000 33   معھـــد المضیلـــــة 422
 900 81   900 81   900 17   000 64   معھـــد القطـــار 423
 600 75   600 75   600 19   000 56   معھـــد السنـــــد 424
 300 59   300 59   300 9   000 50   معھـــد المتلــــوي 425
 000 50   000 50   000 8   000 42   بقفصــــــة راشـد  معھـــد ابن 426
 400 33   400 33   400 5   000 28   بالمتلــــوي  قفصــة طریق  معھـــد 427
 900 158   900 158   900 7   000 151   بقفصـــــة السنوســــي  أحمـــد  معھـــد 428
 600 53   600 53   600 7   000 46   المتلوي  ابن المنظور  معھـــد 429
 100 47   100 47   100 6   000 41   قفصة معھـــد عبد العزیز األدب العكرمي بقصر 430
 700 40   700 40   700 6   000 34   الفارابي بالقطار   معھـــد 431
 900 42   900 42   900 6   000 36   معھـــد بلخیر 432
 600 35   600 35   600 5   000 30   لردیفمعھد حي سیدي عبد القادر با 433
 100 77   100 77   100 30   000 47   معھد زنوش 434
 700 55   700 55   700 29   000 26   ّمعھد حوال الوادي ببلخیر 435
 400 37   400 37   400 6   000 31   بالردیف  1952 جانفي 18 معھد 436
 300 52   300 52   300 6   000 46   يطریق توزر بالمتلــــو معھد 437
 000 49   000 49   000 20   000 29   بوعمــــران معھد أوالد 438
 400 35   400 35   400 6   000 29   ابن شباط  بالردیف معھد  439
 800 43   800 43   800 5   000 38   معھد ابن خلدون بسیدي عیش 440
 200 75   200 75   200 6   000 69   رائسمعھد اإلمتیاز بأم الع 441
 400 67   400 67   400 8   000 59   معھد حي السرور بقفصة 442
 600 30   600 30   600 5   000 25   معھد ابوالقاسم الشابي بحي الشباب بقفصة 443
 100 55   100 55   100 24   000 31   بوبكر  معھد سیدي 444
 200 27   200 27   200 5   000 22   بالسندمعھد ابن رشیق  445
 700 21   700 21   700 5   000 16   معھد علیم بالسند 446
 600 33   600 33   600 7   000 26   معھد ابن سینا بقفصة 447
 900 51   900 51   900 27   000 24   بالسنـــد القوســـة معھد 448
 500 25   500 25   500 5   000 20    بلخیر- معھد العیایشة  449

  2 171 000  2 171 000   739 000  1 432 000 بوزید  للتربیة بسیدي  الجھویة التابعـة للمندوبیة الثانوي التعلیم مؤسسات  ـ  ق  
 000 145   000 145   000 50   000 95   بوزیـــد معھـــد سیــدي 450
 400 109   400 109   400 33   000 76   معھـــد المكناســي 451
 400 112   400 112   400 32   000 80   معھـــد جلمــــــة 452
 000 83   000 83   000 21   000 62   عـــون بن علــي معھـــد سیــدي 453
 600 75   600 75   600 30   000 45   حفـــــوز  معھـــد أوالد 454
 500 111   500 111   500 46   000 65   معھـــد الرقــــــاب 455
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 300 126   300 126   300 49   000 77   معھد  شوقي النصري بمنزل بوزیان 456
 100 105   100 105   100 42   000 63   الحفــي معھـــد بئــر 457
 300 87   300 87   300 39   000 48   معھـــد مزونــــــة 458
 400 88   400 88   400 35   000 53   بوزید بسیدي 1934 مارس 2  معھـــد 459
 400 142   400 142   400 65   000 77   بوزیــد بسیدي معھـــد لســودة 460
 600 100   600 100   600 44   000 56   د السبالـــةمعھـــ 461
 000 117   000 117   000 24   000 93   بوزید بسیدي 1938 أفریل 9  معھـــد 462
 000 62   000 62   000 7   000 55   معھد إبن خلدون بسیدي بوزید 463
 500 85   500 85   500 37   000 48   معھد الطاھرالحداد بالرقاب 464
 500 40   500 40   500 5   000 35   معھد إبن رشد بالمكناسي 465
 700 58   700 58   700 18   000 40   معھد إبن عرفة بسوق الجدید 466
 800 63   800 63   800 15   000 48   معھد فائض 467
 400 67   400 67   400 22   000 45    بالسعیدة1956 مارس 20معھد  468
 400 43   400 43   400 5   000 38   معھد اإلمتیاز بسیدي بوزید 469
 100 36   100 36   100 6   000 30   معھد محمود المسعدي ببئر الحفي 470
 900 39   900 39   900 4   000 35   معھــــــــد الحسین بوزیان بمنزل بوزیان 471
 500 84   500 84   500 40   000 44   معھد الخوارزمي بجلمة 472
 300 35   300 35   300 5   000 30   معھد ابن منظور بأوالد حفوز  473
 900 48   900 48   900 18   000 30   معھد ابن حزم بالمزونة  474
 800 24   800 24   800 4   000 20   معھد ابن الجزار بسیدي علي بن عون 475
 200 61   200 61   200 27   000 34   دالمعھد النموذجي بسیدي بوزی 476
 000 15   000 15   000 5   000 10   معھد الھــــیشریة 477

   419 000   419 000   83 000   336 000 للتربیة بتوزر الجھویة  التابعـة للمندوبیة  الثانوي  التعلیم  مؤسسات ـ ك  
 000 56   000 56   000 8   000 48   معھـــد نفطـــة 478
 900 49   900 49   900 6   000 43   بدقاش 1934 مارس 2  معھـــد 479
 600 68   600 68   600 9   000 59   بتــوزر الشابـي القاسم أبو  معھـــد 480
 000 56   000 56   000 8   000 48   بتــوزر اإلمتیاز  معھـــد 481
 200 35   200 35   200 6   000 29   معھد بشیر خریف بنفطة 482
 700 33   700 33   700 5   000 28   معھد المحاسن 483
 000 67   000 67   000 28   000 39   معھد تمغـــزة 484
 500 28   500 28   500 5   000 23   معھد حزوة 485
 100 24   100 24   100 5   000 19   معھد حامة الجرید 486

  1 445 000  1 445 000   326 000  1 119 000 للتربیة بقابس الجھویة  التابعـة للمندوبیة  ثانويال  التعلیم  مؤسسات ـ ل  
 700 46   700 46   700 9   000 37   بقابــس  المنــارة حي  معھـــد 487
 400 91   400 91   400 26   000 65   بالحامـــة علــي محمد  معھـــد 488
 300 97   300 97   300 24   000 73   معھـــد مــارث 489
 000 58   000 58   000 10   000 48   بقابــــس  لبابــــة أبو  معھـــد 490
 000 44   000 44   000 7   000 37   معھـــد  ابن خلدون بالمطویة  491
 700 44   700 44   700 6   000 38   بقابـــس شنني واحــة  معھـــد 492
 000 66   000 66   000 7   000 59   بالحامـــة الحـداد طاھرال  معھـــد 493
 500 53   500 53   500 7   000 46   بقابــــس الجمھوریــة  شارع  معھـــد 494
 500 65   500 65   500 14   000 51   الجدیــــدة  معھـــد مطماطــــة 495
 300 76   300 76   300 15   000 61   بقابـــس  الشابــي  القاســم أبو  معھـــد 496
 000 89   000 89   000 34   000 55   بمــارث العرقــوب  معھـــد 497
 000 98   000 98   000 27   000 71   معھـــد الصمباط 498
 000 43   000 43   000 6   000 37   معھد غنوش 499
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 000 88   000 88   000 27   000 61   المعھد النموذجي بقابس 500
 600 49   600 49   600 7   000 42   معھد حي األمل بقابس 501
 000 50   000 50   000 26   000 24   معھد دخیلة توجان 502
 500 32   500 32   500 5   000 27   معھد الزارات 503
 000 146   000 146   000 40   000 106   معھد منزل الحبیب 504
 500 35   500 35   500 4   000 31   معھد ابن الھیثم مطماطة الجدیدة 505
 500 46   500 46   500 5   000 41   معھد المطویة 506
 500 40   500 40   500 4   000 36   غنوش معھد ابن الھیثم  507
 000 41   000 41   000 4   000 37   معھد وادي النور بالحامة 508
 000 42   000 42   000 6   000 36   معھد فرحات حشاد بقابس 509

   675 000   675 000 00 138  0   537 000 للتربیة بقبلي الجھویة  التابعـة للمندوبیة  الثانوي  التعلیم مؤسسات ـ م  
 400 49   400 49   400 6   000 43   معھـــد دوز 510
 400 66   400 66   400 12   000 54   بقبلــي منظور  ابن  معھـــد 511
 600 56   600 56   600 6   000 50   األحـــد بســــوق الھیثم  معھـــد ابن 512
 500 45   500 45   500 6   000 39   بـــدوز  الجدیــد العھد  معھـــد 513
 200 35   200 35   200 5   000 30   بطنبـــــار خلــدون  ابن  معھـــد 514
 900 40   900 40   900 5   000 35   بجنعـــــورة الدیــن خیر  معھـــد 515
 000 82   000 82   000 27   000 55   بقبلـــي سینـــا ابن  نھــج  معھـــد 516
 800 44   800 44   800 6   000 38   بـــدوز اإلمتیــــاز  معھـــد 517
 000 90   000 90   000 29   000 61   معھد الفوار 518
 000 41   000 41   000 6   000 35   معھـــد المنشیة 519
 200 35   200 35   200 6   000 29   معھد جمنـــة 520
 900 28   900 28   900 4   000 24    معھد بشـــــري 521
 700 33   700 33   700 9   000 24   معھد رجیم معتوق 522
 400 25   400 25   400 5   000 20   معھد القلعة 523

  1 624 000  1 624 000   317 000  1 307 000 للتربیة بمدنین الجھویة  التابعـة للمندوبیة  الثانوي  التعلیم  مؤسسات ـ ن  
 000 114   000 114   000 28   000 86   معھـــد بنقــــردان 524
 500 39   500 39   500 4   000 35   معھـــد میـــــدون 525
 500 41   500 41   500 3   000 38   بجرجیس 1934 مارس 2  معھـــد 526
 500 42   500 42   500 5   000 37   بمدنیــــن قابــس طریــق  معھـــد 527
 600 39   600 39   600 3   000 36   المــــــاي  معھـــد 528
 000 89   000 89   000 23   000 66   المعھد النموذجي بمدنین 529
 000 95   000 95   000 25   000 70   خـــــــداش معھـــد بني 530
 200 42   200 42   200 3   000 39   جربـــة  معھـــد أجیــم 531
 600 34   600 34   600 5   000 29    جربـــة-   السوق ابن عرفة حومة  معھـــد 532
 200 52   200 52   200 5   000 47   2بنقردان   معھـــد 533
 000 170   000 170   000 52   000 118   معھـــد مدنیـــن 534
 500 110   500 110   500 22   000 88   بجربـــة  الســـوق معھـــد حومـــة 535
 200 74   200 74   200 15   000 59   معھـــد جرجیـــس 536
 000 38   000 38   000 4   000 34   بجرجیـــس رشد  معھـــد ابن 537
 300 43   300 43   300 4   000 39   معھـــد ابن ماجة بمدنین  538
 400 41   400 41   400 4   000 37   بمدنیــــن تطاوین طریــق  سینا  ابن  معھـــد 539
 500 73   500 73   500 20   000 53   مخلوف معھـــد سیدي 540
 500 37   500 37   500 3   000 34   ببنقردان المرسى  طریق حزم  إبن  معھـــد 541
 200 24   200 24   200 2   000 22   معھد سیدي زكري بجربة 542
 500 55   500 55   500 17   000 38   معھد قصرالجدید 543
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 300 38   300 38   300 3   000 35   معھد إبن الھیثم ببنقردان 544
 000 43   000 43   000 3   000 40   معھد أبو القاسم الشابي بمدنین 545
 700 38   700 38   700 3   000 35   معھد الظویھربجرجیس 546
 000 69   000 69   000 18   000 51   معھد إبن خلدون بمدنین 547
 400 23   400 23   400 2   000 21   معھد الریاض بحومة السوق 548
 200 28   200 28   200 3   000 25    جربة- معھد ابن رشد بمیدون  549
 600 26   600 26   600 1   000 25   معھد ابن خلدون ببنقردان 550
 600 25   600 25   600 1   000 24   معھد قاللة 551
 000 73   000 73   000 27   000 46   معھـــد بوغـــرارة 552

   682 000   682 000   126 000   556 000 للتربیة بتطاوین  ھویةالج التابعـة للمندوبیة الثانوي التعلیم مؤسسات  ه ـ  
 000 104   000 104   000 24   000 80   معھـــد تطاویــن 553
 000 42   000 42   000 5   000 37   بغمراسن 1934 مارس 2  معھـــد 554
 000 45   000 45   000 7   000 38   بتطاویـــن معھـــد الرقبــة 555
 300 86   300 86   300 23   000 63   2تطاوین   معھـــد 556
 000 47   000 47   000 3   000 44   بتطاویـــن المھرجـــان حي  معھـــد 557
 100 34   100 34   100 1   000 33   لحمــــر معھـــد بئــر 558
 500 70   500 70   500 20   000 50   معھـــد رمـــادة 559
 500 35   500 35   500 2   000 33   بتطاوین برورمت حـــي  معھـــد 560
 900 36   900 36   900 3   000 33   بتطاویـــن  معھـــد الصمــــار 561
 000 31   000 31   000 11   000 20   معھد غمراسن 562
ّمعھد حي النور بتطاوین الشمالیة 563 ّ   40 000   13 500   53 500   53 500 
 500 29   500 29   500 2   000 27   معھد أبوالقاسم الشابي بتطاوین الجنوبیة 564
 500 29   500 29   500 1   000 28   2معھد بئر األحمر  565
 200 37   200 37   200 7   000 30    الصمار- مھیــرة   معھـــد بنــي 566
  36 555 000  36 555 000  10 395 000  26 160 000 ألساسيا  التعلیم من الثانیة المرحلة مؤسسات 929

األساسي  التعلیم  من  الثانیة المرحلة  مؤسسات ـ  أ  
  I 000 132 1  000 292   000 424 1  000 424 1للتربیة بتونس  الجھویة للمندوبیة التابعة

 000 29   000 29   000 5   000 24   تونس الجدیـد  باب  شارع  اإلعدادیـة المدرسـة 1
 500 22   500 22   500 4   000 18   تونــس  بالحفصیــة  اإلعدادیـة المدرسـة 2
 300 51   300 51   300 7   000 44   درمـــش بقرطــاج  اإلعدادیـة رســـة  المد 3
 200 23   200 23   200 4   000 19   تونس الزعیم معقل  ساحة  اإلعدادیـة المدرسة 4
 600 16   600 16   600 3   000 13   تونس رشد  ابن  اإلعدادیـة المدرسة 5
 900 21   900 21   900 3   000 18   تونس الشرایبي الرزاق عبد نھج  اإلعدادیـة المدرسة 6
 500 30   500 30   500 5   000 25   تونس المغـرب نھج  اإلعدادیـة المدرسة 7
 500 19   500 19   500 3   000 16   بالسراجیـــن  اإلعدادیـة المدرسة 8
 900 25   900 25   900 3   000 22   تونس صفر البشیر شارع  اإلعدادیـة المدرسة 9

 100 42   100 42   100 6   000 36   تونس الخضــراء  بحي  اإلعدادیـة المدرسة 10
 600 31   600 31   600 5   000 26   بالكباریة  1961 أكتوبر 15 شارع  اإلعدادیـة المدرسة 11
 200 47   200 47   200 7   000 40   بالعوینـــــة  اإلعدادیـة المدرسة 12
 600 25   600 25   600 3   000 22   بتونس  المحطــة نھج  اإلعدادیـة المدرسة 13
 900 21   900 21   900 3   000 18   بتونس البــاب  مجــاز نھج  اإلعدادیـة المدرسة 14
 200 19   200 19   200 4   000 15   تونس شاكر الھادي نھج  اإلعدادیـة المدرسة 15
 800 45   800 45   800 6   000 39   تونس بالوردیة  اإلعدادیـة المدرسة 16
 500 39   500 39   500 5   000 34   بالكــرم الجاحظ نھج  اإلعدادیـة المدرسة 17
 400 24   400 24   400 4   000 20   بالوردیة  األحمر السوسن  نھج اإلعدادیــة  المدرســة 18
 600 30   600 30   600 5   000 25   المرســى عاشــور بن الفاضل  اإلعدادیـة المدرسـة 19
 900 27   900 27   900 4   000 23   2  الكباریة  السالمة حي  اإلعدادیـة المدرسـة 20
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 000 32   000 32   000 5   000 27   1المدرسة اإلعدادیة راویة مامي عبید بحي ابن سینا  21
 300 24   300 24   300 4   000 20   الوادي  الفارابي بحلق  اإلعدادیـة المدرسـة 22
 700 29   700 29   700 4   000 25   2  المروج  اإلعدادیة المدرسـة 23
 900 40   900 40   900 5   000 35   الغربـي بالكرم الفـرات  ابن  أسـد  اإلعدادیـة  المدرســة 24
 100 19   100 19   100 3   000 16   تونس الثلـج فبریكـات  نھج اإلعدادیـة  المدرســـة 25
 600 36   600 36   600 5   000 31   تونس  لینیـــن  نھـج  اإلعدادیـة مدرسـةال 26
 800 32   800 32   800 4   000 28   بالكباریة 2 سینا إبن حي  اإلعدادیـة المدرسـة 27
 600 25   600 25   600 4   000 21    الجلود بجبل سكیكدة  نھج  اإلعدادیـة المدرسـة 28
 000 28   000 28   000 5   000 23   داود  بسیدي دیةاإلعدا المدرسة 29
 900 35   900 35   900 5   000 30   بالمرسى  المھیري الطیب شارع اإلعدادیة المدرسة 30
 800 20   800 20   800 4   000 16    بجبل الجلود1934 مارس 2المدرسة اإلعدادیة  31
 800 25   800 25   800 4   000 21   ربيالمدرسة اإلعدادیة سیدي عمر بالكرم الغ 32
 100 36   100 36   100 5   000 31   المدرسة اإلعدادیة نھج لوي براي حي الخضراء بتونس 33
 600 24   600 24   600 5   000 19   المدرسة اإلعدادیة بالمرسى 34
 600 36   600 36   600 6   000 30   المدرسة اإلعدادیة حي الریاض بالمرسى 35
 200 85   200 85   200 45   000 40   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة شارع علي طراد بتونس 36
 200 20   200 20   200 3   000 17   بالوردیـــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 37
 800 18   800 18   800 2   000 16   الـــوادي بحلق  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 38
 000 85   000 85   000 40   000 45   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بضفاف البحیرة 39
 800 19   800 19   800 2   000 17   بتونس الثلج فبریكات  نھج  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 40
 800 19   800 19   800 2   000 17   ّالمـرتونس نھج الرؤوف  عبد سیدي  زنقة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 41
 000 20   000 20   000 3   000 17   تونــس  الخضراء  بباب  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 42
 100 20   100 20   100 3   000 17   بالوردیــة الفیــان  نھـج  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 43
 100 19   100 19   100 3   000 16   الــوادي  بحلق المقاومــة  نھج  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 44
 000 47   000 47   000 7   000 40   2المدرسة اإلعدادیة زبیر التركي بالعوینة  45
 000 24   000 24   000 4   000 20   3المدرسة اإلعدادیة ابن سینا  46

  
األساسي  التعلیم من الثانیة المرحلة مؤسسات ـ ب

  II 000 031 1  000 216   000 247 1  000 247 1ربیة بتونس للت الجھویة للمندوبیة التابعة
 800 23   800 23   800 3   000 20   بــاردو السعیــد  قصر سینـا ابن حي  اإلعدادیة  المدرســة 47
 900 36   900 36   900 5   000 31   بــاردو ثامـــر  الحبیب نھج  اإلعدادیـة المدرسة 48
 500 37   500 37   500 5   000 32   العمـران  الكــــرم ببئــــر  ـةاإلعدادی المدرسـة 49
 100 33   100 33   100 5   000 28   2 بالمنار  اإلعدادیـة المدرسة 50
 500 30   500 30   500 4   000 26   بالمنـــزه الجمیل الموقع  اإلعدادیــة المدرسة 51
 900 33   900 33   900 4   000 29    بالمالسیــــن  اإلعدادیــة المدرسة 52
 500 22   500 22   500 3   000 19    العمران  التمیمي األغلب  نھج  اإلعدادیــة المدرسة 53
 700 38   700 38   700 5   000 33   باردو السویسي بحي  عرفة ابن اإلمام  اإلعدادیـة المدرسة 54
 700 44   700 44   700 6   000 38   لحرایریـــةا  نافــع ابن عقبة  اإلعدادیــة المدرسة 55
 800 44   800 44   800 6   000 38   ببـــادرو الدین خیر  اإلعدادیــة المدرسة 56
 700 33   700 33   700 4   000 29   حسین  بسیدي 1956  مارس 20  اإلعدادیــة المدرسة 57
 400 22   400 22   400 5   000 17   بالمنــزه الرصــاص  نھج  اإلعدادیـة  المدرســة 58
 800 49   800 49   800 7   000 42   بالزھرونــي  بوقطفة حي  اإلعدادیـة  المدرســة 59
 300 28   300 28   300 4   000 24   1  بالمنار  اإلعدادیـة  المدرســة 60
 200 25   200 25   200 4   000 21   بباردو یوغرطة  نھج  اإلعدادیـة المدرسـة 61
 200 44   200 44   200 6   000 38   بالعقبـــة  اإلعدادیـة  المدرســة 62
 500 25   500 25   500 4   000 21   بــاردو كراتـشـــي  نھج  اإلعدادیــة المدرسـة 63
 900 26   900 26   900 4   000 22   التحریر بحي  اإلعدادیــة المدرسـة 64
 700 40   700 40   700 7   000 33   حسیــن سیــدي الباب مجـاز طریق  ةاإلعدادی المدرسـة 65
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 500 59   500 59   500 9   000 50    حسین  ابن أبي الضیاف بسیدي  اإلعدادیـة المدرسـة 66
 800 32   800 32   800 5   000 27   بالزھور حامبة  باش حي  اإلعدادیـة المدرسـة 67
 100 25   100 25   100 5   000 20   التحریر  حي حسنیة  ابن  نھج  اإلعدادیـة المدرسـة 68
 500 23   500 23   500 3   000 20   ـ 4 ـ خلدون  ابن اإلعدادیة المدرسة 69
 300 28   300 28   300 5   000 23   بباردو بورقیبة فطومة حي اإلعدادیة المدرسة 70
 900 39   900 39   900 5   000 34   المدرسة اإلعدادیة بحي ابن خلدون 71
 400 30   400 30   400 5   000 25   المدرسة اإلعدادیة بالسیجومي 72
 200 31   200 31   200 6   000 25   علىالمدرسة اإلعدادیة بالعمران األ 73
 200 36   200 36   200 5   000 31   المدرسة اإلعدادیة بالحرائریة 74
 100 26   100 26   100 4   000 22   المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بالعمران األعلى 75
 800 27   800 27   800 4   000 23   المدرسة اإلعدادیة علي الدوعاجي بسیدي حسین  76
 000 37   000 37   000 4   000 33   المدرسة اإلعدادیة سیدي حسین 77
 000 48   000 48   000 6   000 42   2المدرسة اإلعدادیة بمدینة عمر المختارـ تونس  78
 200 35   200 35   200 5   000 30   المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالعمران 79
 700 26   700 26   700 3   000 23    خلدون ابن حي  رسة اإلعدادیة التقنیةالمد 80
 600 75   600 75   600 30   000 45   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بخزندار 81
 600 20   600 20   600 3   000 17   2المدرسة اإلعدادیة بحي الواحة ـ العقبة  82

  
األساسي  التعلیم من الثانیة المرحلة مؤسسات ـ ت

  1 220 000  1 220 000   198 000  1 022 000 للتربیة بأریانة الجھویة للمندوبیة التابعة
 600 43   600 43   600 6   000 37   أریانـــة  الغزالـــة حي اإلعدادیــة  المدرســة 83
 000 49   000 49   000 5   000 44   بأریانة 1952 جانفي 18  اإلعدادیــة المدرسة 84
 900 29   900 29   900 5   000 24   اریانـــة البستـــان حي  اإلعدادیـة المدرسة 85
 600 28   600 28   600 4   000 24   الســــادس بالمنـــزه  اإلعدادیـة المدرسة 86
 200 41   200 41   200 6   000 35   باریانــــة الوزیـــر ببرج  اإلعدادیـة المدرسة 87
 700 33   700 33   700 3   000 30   الخامــس بالمنزه اإلعدادیــة  المدرســة 88
 700 41   700 41   700 5   000 36   بالمنیھلــــــة  الجمھوریة حي  اإلعدادیــة المدرسة 89
 400 31   400 31   400 5   000 26   بجعفـــــــــر  الفارابــــي  اإلعدادیــة المدرسة 90
 100 28   100 28   100 4   000 24   بالمنیھلــــة اإلعدادیـة  المدرســـة 91
 400 56   400 56   400 6   000 50   التضامــــن بحي  اإلعدادیـة  المدرســة 92
 500 29   500 29   500 5   000 24    بأریانة البكوش برج  اإلعدادیـة  المدرســة 93
 800 39   800 39   800 3   000 36   األندلس  بقلعة المروج حي  ةاإلعدادیـ  المدرســة 94
 000 43   000 43   000 5   000 38   بسكرة فضال دار  اإلعدادیـة  المدرســة 95
 000 62   000 62   000 7   000 55   بالمنیھلة  البساتین حي  اإلعدادیـة  المدرســة 96
 000 29   000 29   000 4   000 25    التضامن  بحي1938 أفریل 9المدرسة اإلعدادیة  97
 800 30   800 30   800 4   000 26   بأریانة  النصر ریاض اإلعدادیة المدرسة 98
 500 36   500 36   500 4   000 32    بحي التضامن 1952 جانفي 18المدرسة اإلعدادیة  99

 900 28   900 28   900 2   000 26   المدرسة اإلعدادیة حي الرفاھة بالمنیھلة 100
 100 38   100 38   100 6   000 32    ثابت  ّالمدرسة اإلعدادیة بسیدي 101
 300 56   300 56   300 6   000 50   ّالمدرسة اإلعدادیة برواد 102
 800 21   800 21   800 2   000 19    بأریانة5ّالمدرسة اإلعدادیة التضامن  103
 300 34   300 34   300 3   000 31   عدادیة بالمنیھلة العلیاالمدرسة اإل 104
 500 32   500 32   500 4   000 28   المدرسة اإلعدادیة بقلعة األندلس 105
 000 98   000 98   000 30   000 68   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنزه الخامس بأریانة 106
 500 28   500 28   500 2   000 26   ریانــــةبأ  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 107
 800 22   800 22   800 2   000 20   المدرسة اإلعدادیة بالنخیالت 108
 800 22   800 22   800 2   000 20   المدرسة اإلعدادیة ببرج الطویل 109
 800 181   800 181   800 45   000 136   المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بأریانة 110
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األساسي  التعلیم من الثانیة المرحلة مؤسسات ـ ث

 0 1 06 000  1 006 000   158 000   848 000 للتربیة بمنوبة الجھویة للمندوبیة التابعة
 500 36   500 36   500 4   000 32   بالمرناقیـــة الشابـــي اإلعدادیـــة المدرسـة 111
 000 44   000 44   000 4   000 40   بالجدیــدة الریـــاض اإلعدادیـــة المدرسـة 112
 500 38   500 38   500 8   000 30   منوبة ـ خزنـــدارالدنــــــدان اإلعدادیـــة  المدرســـة 113
 300 41   300 41   300 4   000 37   اللیــل بــوادي سینـــا ابن  اإلعدادیــة المدرسـة 114
 600 33   600 33   600 4   000 29   بمنوبـــة المتنبي  ابوالطیب نھج  اإلعدادیـة المدرسة 115
 000 43   000 43   000 5   000 38   العھد الجدید بالبطــــان  اإلعدادیـة المدرسة 116
 000 33   000 33   000 3   000 30   بالدنــدان رشد  ابن  اإلعدادیــة المدرسة 117
 000 29   000 29   000 4   000 25   علیسة بطبربـــــة  اإلعدادیـة المدرسة 118
 200 24   200 24   200 2   000 22   بدوارھیشر  اإلعدادیـة المدرسة 119
 000 42   000 42   000 5   000 37   بالمرناقیة  مارس 20  اإلعدادیـة رسةالمد 120
 700 39   700 39   700 5   000 34   بالجدیــــدة  اإلذاعة حي  اإلعدادیــة المدرسة 121
 500 30   500 30   500 4   000 26   بمنوبـــــة الدیـــن خیر  اإلعدادیـة المدرسة 122
 500 40   500 40   500 5   000 35   اللــــیل بــوادي شبــاو عدادیــةاإل  المدرســـة 123
 100 34   100 34   100 4   000 30   بــدوارھیشــــــــر رشیــق ابن  اإلعدادیـة  المدرســة 124
 600 35   600 35   600 4   000 31    بدوارھیشـــــر1956 مارس 20  اإلعدادیــة المدرسـة 125
 100 39   100 39   100 5   000 34   طبربــــة الرمـــال بحي  اإلعدادیـة  لمدرســةا 126
 800 34   800 34   800 4   000 30   اللیل  بواد  المعزیة حي  اإلعدادیـة  المدرســة 127
 600 29   600 29   600 3   000 26   بطبربة  بئرالزیتون  اإلعدادیـة  المدرســة 128
 300 21   300 21   300 4   000 17   بدوارھیشر الشابي  أبوالقاسم عدادیةاإل المدرسة 129
 500 28   500 28   500 3   000 25   المدرسة اإلعدادیة فجة خماخم بالمرناقیة 130
 900 29   900 29   900 2   000 27   المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنوبة 131
 100 38   100 38   100 4   000 34    بدوارھیشرالمدرسة اإلعدادیة حي الشباب 132
 800 25   800 25   800 2   000 23   المدرسة اإلعدادیة بالدخیلة ـ طبربة 133
 900 31   900 31   900 4   000 27   المدرسة اإلعدادیة ببرج العامري 134
 400 44   400 44   400 4   000 40   المدرسة اإلعدادیة السعیدة بوادي اللیل 135
 000 15   000 15   000 2   000 13   بالمرناقیـــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 136
 100 21   100 21   100 2   000 19   بمنوبــــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 137
 000 101   000 101   000 44   000 57   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمنوبة 138

  
األساسي  التعلیم  من  الثانیة المرحلة  مؤسسات  ـ  ج

  1 431 000  1 431 000   262 000  1 169 000 عروس للتربیة ببن الجھویة للمندوبیة التابعة
 100 36   100 36   100 6   000 30   المدرسة اإلعدادیة أبــــــــوالعباس أحمد األبیاني ببومھل 139
 700 38   700 38   700 6   000 32   بفوشانـــــة اإلعدادیــــة  المدرســـة 140
 400 35   400 35   400 6   000 29   رادس فرحــات اللــــھ  عبد اإلعدادیـة  المدرســـة 141
 900 30   900 30   900 5   000 25   بالزھراء 1934 مارس 2 اإلعدادیـة  المدرســـة 142
 300 31   300 31   300 5   000 26   األنف بحمــام وریةشارع الجمھ  اإلعدادیـة  المدرســة 143
 000 22   000 22   000 4   000 18   الریــاض بمقرین المھیري الطیب اإلعدادیــة  المدرســة 144
 500 34   500 34   500 5   000 29   رزیـــق  اإلعدادیـة المنجي سلیم بسیدي المدرسة 145
 300 37   300 37   300 6   000 31   عــروس ببن الشابي  ابوالقاسم  اإلعدادیــة المدرسة 146
 700 33   700 33   700 5   000 28   بالمحمدیــــــة الضیاف أبي ابن أحمد  اإلعدادیــة المدرسة 147
 800 29   800 29   800 4   000 25   الجدیــدة اإلعدادیـة بالمدینــــــة  المدرســة 148
 500 32   500 32   500 5   000 27   بالخلیدیـــــة  اإلعدادیـة ةالمدرس 149
 900 27   900 27   900 4   000 23   عروس  الطاھر الحداد ببن  اإلعدادیـة المدرسة 150
 600 30   600 30   600 4   000 26   األنف بحمــام بورقیبـــة  مفیدة  اإلعدادیــة المدرسة 151
 600 43   600 43   600 7   000 36   بنعســــان دادیــةاإلع  المدرســة 152
 100 32   100 32   100 5   000 27   3  بالمـــــروج اإلعدادیــة  المدرســة 153



  3737صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 بحساب الدينار      

 التقدیــرات
  بیـــــان المؤسسات العدد الموارد

 جملة الموارد الموارد الذاتیة منحة الدولة
 النفقات

 
 000 25   000 25   000 5   000 20    الـــشـــط  بحمام  الفرات  ابن اسد  اإلعدادیــة المدرسة 154
 700 47   700 47   700 7   000 40   بالمحمدیـــــة  خریــف مصطفــى  اإلعدادیـة المدرسة 155
 100 45   100 45   100 7   000 38   بمرنــاق اإلعدادیــة  المدرســة 156
 400 26   400 26   400 5   000 21   بالزھـراء سلیــــم المنجــي  اإلعدادیــة المدرسة 157
 300 38   300 38   300 6   000 32   5 اإلعدادیــة بالمروج المدرسة 158
 100 24   100 24   100 5   000 19   مقریــــن شاكــــر  الفاضل بن عاشور بحي اإلعدادیــة  المدرســـة 159
 000 34   000 34   000 6   000 28   3 الجدیدة بالمدینة الرمانة حي  اإلعدادیة المدرسـة 160
 300 55   300 55   300 7   000 48   رادس 1934 مارس 2 اإلعدادیــة  المدرســـة 161
 500 40   500 40   500 5   000 35   اإلعدادیة بالیسمینات المدرسة 162
 400 41   400 41   400 7   000 34   6  ادیة بالمروجاإلعد المدرسة 163
 900 26   900 26   900 4   000 22   األنف بحمام ثامر  الحبیب اإلعدادیة المدرسة 164
 900 41   900 41   900 6   000 35   بمرناق أبوالحسن بن الھیثم اإلعدادیة المدرسة 165
 300 33   300 33   300 5   000 28   1  بالمروج اإلعدادیة المدرسة 166
 800 24   800 24   800 4   000 20   اإلعدادیة ببئرالباي المدرسة 167
 900 44   900 44   900 8   000 36   بالمحمدیة القصر حي اإلعدادیة المدرسة 168
 100 41   100 41   100 7   000 34   3المدرسة اإلعدادیة الرشیدیة بالمروج  169
 200 38   200 38   200 5   000 33   3لمدرسة اإلعدادیة الطاھر صفر بالمروج ا 170
 700 27   700 27   700 4   000 23   المدرسة اإلعدادیة المدینة الریاضیة برادس 171
 300 27   300 27   300 5   000 22   المدرسة اإلعدادیة ببومھل 172
 200 28   200 28   200 4   000 24   بمرناقالمدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي  173
 700 18   700 18   700 3   000 15   عــــروس  ببن  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 174
 500 22   500 22   500 3   000 19   األنـــف  بحمـــام  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 175
 000 78   000 78   000 4   000 74   برادس  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 176
 100 24   100 24   100 5   000 19   المدرسة اإلعدادیة محمد صالح الجابري حي نزھة السلطان بحمام الشط 177
 200 79   200 79   200 41   000 38   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمقرین 178

  
األساسي  التعلیم  من  الثانیة المرحلة  مؤسسات  ـ  ح

   834 000   834 000   292 000   542 000 للتربیة بزغوان الجھویة للمندوبیة التابعة
 600 78   600 78   600 23   000 55   الزریبة الطاھر الحداد بحمام اإلعدادیـــة المدرسـة 179
 300 27   300 27   300 5   000 22   بالفحــص  الشابي أبوالقاسم اإلعدادیـــة المدرسـة 180
 900 81   900 81   900 36   000 45   بالناظــــور رشد ابن اإلعدادیـــة  المدرســة 181
 800 95   800 95   800 41   000 54   بالفحــص  الدیـــن خیر  اإلعدادیـــة المدرسة 182
 600 21   600 21   600 4   000 17   بزغـــوان الحنایـــا اإلعدادیـــة  المدرســة 183
 500 23   500 23   500 4   000 19   بزغـــوان اإلستقــالل شارع اإلعدادیـــة  لمدرســةا 184
 100 45   100 45   100 20   000 25   بسمنجـــــة سینا ابن اإلعدادیـــة  المدرســـة 185
 700 80   700 80   700 40   000 40    عقبة ابن نافع بصواف اإلعدادیـــة  المدرســة 186
 800 29   800 29   800 5   000 24   بالفحــص  خلدون ابن  اإلعدادیـــة المدرسة 187
 900 21   900 21   900 3   000 18   بزغوان العرائس حي  اإلعدادیـــة المدرسة 188
 400 55   400 55   400 25   000 30   بمقرن 1938 أفریل 9  اإلعدادیـــة المدرسة 189
 900 25   900 25   900 4   000 21    الحبیب ثامر ببئرمشارقة عدادیـــةاإل  المدرســة 190
 800 59   800 59   800 25   000 34   ناجي   فرحات حشاد بسیدي اإلعدادیـــة  المدرســة 191
 500 20   500 20   500 3   000 17   المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد بالزریبة قریة 192
 000 41   000 41   000 24   000 17   عدادیة بسیدي عویداتالمدرسة اإل 193
 100 21   100 21   100 3   000 18   المدرسة اإلعدادیة  النموذجیة ابن ابي الضیاف بزغوان 194
 800 20   800 20   800 3   000 17   المدرسة اإلعدادیة بجبل الوسط 195
 900 25   900 25   900 4   000 21   رالمدرسة اإلعدادیة ابن الجزاربالناظو 196
 200 19   200 19   200 3   000 16   المدرسة اإلعدادیة الخوارزمي ببوسلیم 197
 400 21   400 21   400 3   000 18   بزغــوان  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 198
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 800 16   800 16   800 2   000 14   بالفحــــص  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 199

  
األساسي  التعلیم  من  الثانیة المرحلة  مؤسسات  ـ  خ

  1 747 000  1 747 000   386 000  1 361 000 للتربیة ببنزرت الجھویة للمندوبیة التابعة
 500 28   500 28   500 3   000 25   ببنـــزرت  بوخریــص اإلعدادیـــة  المدرســة 200
 900 57   900 57   900 25   000 32   ببنـــزرت  حشـــاد اإلعدادیــة النموذجیة فرحــات المدرسة 201
 000 46   000 46   000 8   000 38   بنــــزرت  الحــداد  الحبیب  اإلعدادیـة المدرسة 202
 600 20   600 20   600 2   000 18   بورقیبــــــة  بمنــزل الكاھنـــة  اإلعدادیـة  المدرســة 203
 500 21   500 21   500 2   000 19   بماطــــــر باستـــور  اإلعدادیـة  المدرســة 204
 100 20   100 20   100 3   000 17   بورقیبــــة  بمنزل  ضیــاف ابي ابن اإلعدادیـة  المدرســـة 205
 200 38   200 38   200 6   000 32   محمد التوھامي بن سعید بالماتلین  اإلعدادیـة المدرسة 206
 100 24   100 24   100 4   000 20   بــرفـــراف  اإلعدادیـة المدرسة 207
 500 20   500 20   500 3   000 17   الملـــح بغار اإلعدادیـة  المدرســـة 208
 800 117   800 117   800 32   000 85   بجومیـــــن  اإلعدادیـة  المدرســة 209
 000 27   000 27   000 5   000 22   تینجـــة تونس  نھج اإلعدادیـة  المدرســـة 210
 600 31   600 31   600 4   000 27   بورقیبة  بمنزل  أفریل 9 اإلعدادیـة  المدرســـة 211
 200 25   200 25   200 3   000 22   بالعالیـــة سینا ابن اإلعدادیـة  المدرســـة 212
 500 41   500 41   500 6   000 35   الجبــــل  براس  اإلعدادیـة  المدرســة 213
 000 32   000 32   000 5   000 27   بورقیبـــــة  منزل شــرف  ابن  اإلعدادیــة المدرسة 214
 400 17   400 17   400 2   000 15   ھانـــي بــأم  اإلعدادیـة رسةالمد 215
 200 27   200 27   200 4   000 23   بجرزونـــة اإلعدادیـة  المدرســـة 216
 300 25   300 25   300 3   000 22   بعوسجــــــة اإلعدادیــة  المدرســة 217
 900 84   900 84   900 24   000 60   بسجنـان اإلعدادیـة  المدرســـة 218
 000 27   000 27   000 4   000 23   ببنــــزرت  الجـــالء اإلعدایــة  المدرســة 219
 100 24   100 24   100 4   000 20   2بماطر  اإلعدایــة  المدرســة 220
 300 52   300 52   300 14   000 38   بزھانـــة  اإلعدادیـة  المدرســة 221
 800 135   800 135   800 55   000 80   بالغزالــــــة  اإلعدادیـة  لمدرســةا 222
 500 29   500 29   500 3   000 26   جمیـــل  بمنزل  اإلعدادیـة المدرسة 223
 900 35   900 35   900 4   000 31   الجبل  رأس  األیوبي الدین صالح  نھج  اإلعدادیــة المدرسـة 224
 500 45   500 45   500 5   000 40   بنــزرت بوقطفـــة الحبیــب  إلعدادیـةا  المدرســة 225
 300 38   300 38   300 2   000 36   بتمرة  اإلعدادیـة  المدرســة 226
 000 64   000 64   000 28   000 36   الماتلین بھنشیر  اإلعدادیـة  المدرســة 227
 400 34   400 34   400 4   000 30   بالعالیة  الجدید العھد  اإلعدادیـة  المدرســة 228
 000 28   000 28   000 4   000 24   ببنــزرت  بورقیبة  شارع  اإلعدادیـة  المدرســة 229
 800 24   800 24   800 3   000 21   بنــزرت  بماطر  الحیاة  اإلعدادیـة  المدرســة 230
 200 28   200 28   200 3   000 25   بتینجة اإلقبال حي اإلعدادیة المدرسة 231
 500 29   500 29   500 5   000 24   الرحمان عبد  بمنزل اإلعدادیة المدرسة 232
 100 27   100 27   100 4   000 23   المدرسة اإلعدادیة بماطر 233
 800 30   800 30   800 4   000 26   المدرسة اإلعدادیة بوشملة بجرزونة 234
 800 75   800 75   800 20   000 55   ّإلعدادیة جبل السمان بجومینالمدرسة ا 235
 400 58   400 58   400 25   000 33   المدرسة اإلعدادیة طریق تونس بماطر 236
 200 24   200 24   200 3   000 21    بمنزل بورقیبة3المدرسة اإلعدادیة سحنون  237
 600 29   600 29   600 3   000 26   2المدرسة اإلعدادیة بسجنان  238
 600 24   600 24   600 4   000 20   2المدرسة اإلعدادیة بمنزل جمیل  239
 900 20   900 20   900 2   000 18   المدرسة اإلعدادیة بالخیتمین 240
 400 27   400 27   400 5   000 22   المدرسة اإلعدادیة بالمصیدة بنزرت 241
 200 20   200 20   200 3   000 17   بماطر  إلعدادیة التقنیةالمدرسة ا 242
 100 20   100 20   100 2   000 18   جمیل  بمنزل  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 243
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 700 23   700 23   700 3   000 20   بمنزل بورقیبة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 244
 200 10   200 10   200 2   000 8   ببنـــــزرت  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 245
 400 49   400 49   400 5   000 44   ببنـــزرت  شاكـــر  اإلعدادیـة الھــادي  المدرســة 246

  
األساسي  التعلیم من  الثانیة  المرحلة ؤسساتم  ـ  د

  1 799 000  1 799 000   460 000  1 339 000 للتربیة بنابل الجھویة للمندوبیة التابعة
 300 71   300 71   300 24   000 47   بسلیمـــــــان اإلعدادیــــة  المدرســة 247
 400 24   400 24   400 4   000 20   قربة ـ ساســـي  بقرعـــــة اإلعدادیـــة المدرسـة 248
 300 32   300 32   300 6   000 26   بقلیبیــــة أســـــمر اإلعدادیــــــة  المدرســة 249
 900 42   900 42   900 8   000 34   نابــــل  الطاھـرالحــداد  اإلعدادیــة المدرسـة 250
 100 43   100 43   100 11   000 32   شارع بورقیبة بقربة  اإلعدادیــة المدرسـة 251
 300 24   300 24   300 4   000 20   بالرعینیــــن  اإلعدادیـة المدرسة 252
 600 24   600 24   600 4   000 20   بالصمعـــة  اإلعدادیــة المدرسة 253
 500 22   500 22   500 4   000 18   بتازركـــــة  اإلعدادیــة المدرسة 254
 000 24   000 24   000 4   000 20   بأزمـــــــور اإلعدادیــة  المدرســـة 255
 400 21   400 21   400 4   000 17   المقایــــز بزاویة  اإلعدادیــة المدرسة 256
 900 34   900 34   900 5   000 29   بورقبــــة  ببئر اإلعدادیـة  المدرســـة 257
 300 39   300 39   300 7   000 32   قرنبالیـــــةب  اإلعدادیــة المدرسة 258
 700 18   700 18   700 3   000 15   ببوكریـــــم  اإلعدادیــة المدرسة 259
 100 19   100 19   100 4   000 15   الجدیـــــدي بزاویـــة  اإلعدادیــة المدرسة 260
 100 34   100 34   100 16   000 18   ّحــــر بمنـــزل اإلعدادیــة  المدرســـة 261
 400 21   400 21   400 4   000 17   الجبـــل  صاحـــب اإلعدادیــة  المدرســــة 262
 400 22   400 22   400 4   000 18   بالمعمــــورة اإلعدادیـة  المدرســـة 263
 300 31   300 31   300 5   000 26   الجدیــــد بفنـدق اإلعدادیـة  المدرســــة 264
 400 38   400 38   400 8   000 30   المدرسة اإلعدادیة نھج الھادي والي بالحمامات 265
 200 20   200 20   200 4   000 16   بالصقالبة اإلعدادیــة  المدرســـة 266
 200 33   200 33   200 5   000 28   تمیم  بمنزل الجمھوریة شارع اإلعدادیــة  المدرســـة 267
 000 31   000 31   000 6   000 25   قلیبیة تونس شارع اإلعدادیة المدرسة 268
 100 45   100 45   100 5   000 40   بالھواریة اإلعدادیة المدرسة 269
 800 18   800 18   800 3   000 15   قرمبالیة  -  بالكرمیة اإلعدادیة المدرسة 270
 300 39   300 39   300 8   000 31   فةبوزل  بمنزل اإلعدادیة المدرسة 271
 100 31   100 31   100 5   000 26   بنابل  الشھداء  ساحة اإلعدادیة المدرسة 272
 100 36   100 36   100 7   000 29   المدرسة اإلعدادیة أبوالقاسم الشابي بالحمامات 273
 000 21   000 21   000 5   000 16   المدرسة اإلعدادیة الحبیب بوقطفة بقرنبالیة 274
 400 37   400 37   400 7   000 30   المدرسة اإلعدادیة العھد الجدید بنابل 275
 200 25   200 25   200 4   000 21   المدرسة اإلعدادیة العھد الجدید بقربة 276
 000 35   000 35   000 7   000 28   المدرسة اإلعدادیة فرحات حشاد بالحمامات 277
 700 53   700 53   700 6   000 47   الفھــري  شعبـان المدرسة اإلعدادیة الطاھر بن عاشور بدار 278
 600 34   600 34   600 6   000 28   المدرسة اإلعدادیة علي البلھوان بقلیبیة 279
 100 56   100 56   100 34   000 22   بالمیدة اإلعدادیـــة  المدرســـة 280
 300 21   300 21   300 4   000 17   لمدرسة اإلعدادیة بدارعلوشا 281
 300 28   300 28   300 6   000 22    الفھري شعبان  بدار  البشروش  محمد اإلعدادیـــة  المدرســـة 282
 200 64   200 64   200 21   000 43   خالد  ببني 1952 جانفي 23  اإلعدادیة  المدرســة 283
 900 93   900 93   900 42   000 51   إلعدادیة ببوعرقـــــوبالمدرسة ا 284
 400 40   400 40   400 4   000 36    سلیمان- المدرسة اإلعدادیة بالشریفات  285
 900 21   900 21   900 3   000 18    منزل بوزلفة- المدرسة اإلعدادیة بالرحمة  286
 500 77   500 77   500 44   000 33   المدرسة اإلعدادیة بتاكلســــة 287
 100 24   100 24   100 4   000 20   بنابــــــل  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 288
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 400 21   400 21   400 3   000 18   بقرنبالیــــة  التقنیةالمدرسة اإلعدادیة  289
 700 34   700 34   700 6   000 28   المدرسة اإلعدادیة ببني خیار 290
 900 60   900 60   900 8   000 52   المدرسة اإلعدادیة نھج األندلس بمنزل تمیم 291
 400 18   400 18   400 3   000 15   بقربــــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 292
 200 19   200 19   200 3   000 16   خـــالد ببني  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 293
 300 19   300 19   300 3   000 16   تمیـــم  بمنزل  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 294
 200 20   200 20   200 3   000 17   بقلیبیــــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 295
 400 19   400 19   400 3   000 16   بسلیـمــــان  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 296
 000 21   000 21   000 4   000 17   المدرسة اإلعدادیة بنیانو 297
 000 65   000 65   000 32   000 33   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة المنصف باي بنابل 298
 700 19   700 19   700 4   000 15    الحمامات- عدادیة بسیدي الجدیدي المدرسة اإل 299

  
األساسي  التعلیم من  الثانیة  المرحلة مؤسسات  ـ  ذ

  1 403 000  1 403 000   498 000   905 000 للتربیة بباجة الجھویة للمندوبیة التابعة
 900 28   900 28   900 4   000 24   البـــــاب بمجـاز سلیم المنجي اإلعدادیـــة  المدرســة 300
 400 74   400 74   400 39   000 35   البــاب  مجـاز  الحـداد  الطاھـر اإلعدادیــــة  المدرســة 301
 900 77   900 77   900 21   000 56   المدرسة اإلعدادیة الحبیب بورقیبة بتبرسق 302
 500 48   500 48   500 14   000 34   تــــــةبوشتا  الجزار ابن اإلعدادیــة  المدرســـة 303
 100 60   100 60   100 32   000 28    بتستــور رشـد ابن اإلعدادیـــة المدرسـة 304
 000 22   000 22   000 4   000 18   باجـة  بالمعقولـــــة خلدون ابن اإلعدادیــة  المدرســـة 305
 600 74   600 74   600 29   000 45   باجـة   اسماعیـل سیدي شابا خیرالدین  اإلعدادیة المدرسـة 306
 400 24   400 24   400 4   000 20   الزرقــــــاء  بوادي رشیق ابن اإلعدادیــة  المدرســة 307
 200 33   200 33   200 5   000 28   باجــــة بالمحلـــــــــة  عرفة ابن اإلعدادیـــة  المدرســــة 308
 400 71   400 71   400 44   000 27   القوســـــة المھیري  الطیب اإلعدادیــة  المدرســـة 309
 000 63   000 63   000 17   000 46   بنفــزة شرف ابن اإلعدادیــة  المدرســـة 310
 900 30   900 30   900 4   000 26   بباجـــــة بورقیبة  شارع اإلعدادیــة  المدرســة 311
 200 46   200 46   200 18   000 28   بالسلوقیــــة عاشور بن الفاضل اإلعدادیــة  المدرســـة 312
 300 18   300 18   300 3   000 15   بتوكابـــــر یوغرطة اإلعدادیـــة  المدرســة 313
 500 83   500 83   500 45   000 38   باجـة  الكسـاب  طریـق حشاد  فرحات اإلعدادیة المدرسة 314
 200 86   200 86   200 46   000 40   بقبالط    اإلعدادیــة فرحات حشاد  المدرســة 315
 500 102   500 102   500 42   000 60   بباجة الباجي العیاضي اإلعدادیة المدرسـة  316
 200 26   200 26   200 4   000 22   بتستور سھل ابن اإلعدادیة المدرسـة  317
 200 29   200 29   200 5   000 24   بعمدون سینا ابن اإلعدادیة مدرسـةال  318
 700 57   700 57   700 22   000 35   بباجة  القلصادي علي اإلعدادیة المدرسـة  319
 600 81   600 81   600 31   000 50   بتیبار  خلدون  ابن  حي اإلعدادیة المدرسـة  320
 300 20   300 20   300 4   000 16   بباجة ادالرش اإلعدادیة المدرسة 321
 000 38   000 38   000 14   000 24   المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي بالطبابة 322
 000 22   000 22   000 4   000 18   المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بتبرسق  323
 100 29   100 29   100 5   000 24   المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بنفزة 324
 000 19   000 19   000 4   000 15   ّالمدرسة اإلعدادیة مدلة حوریة بمجاز الباب 325
 900 21   900 21   900 3   000 18   المدرسة اإلعدادیة الحریة شارع بورقیبة بباجة 326
 600 19   600 19   600 3   000 16   المدرسة اإلعدادیة علي الدوعاجي بقبالط  327
 100 13   100 13   100 3   000 10   البـــاب  بمجــاز  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 328
 900 29   900 29   900 4   000 25   المدرسة اإلعدادیة باجة المستقبل 329
 300 18   300 18   300 3   000 15   بباجــــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 330
 200 13   200 13   200 3   000 10   بنفــزة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 331
 900 17   900 17   900 2   000 15   بتبرســــق  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 332
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األساسي  التعلیم من  الثانیة  المرحلة مؤسسات  ـ  ر

  2 085 000  2 085 000   755 000  1 330 000 للتربیة بجندوبة الجھویة للمندوبیة التابعة
 000 72   000 72   000 34   000 38   بطبرقـــة المرجـــان اإلعدادیـــة  المدرســة 333
 900 66   900 66   900 16   000 50   النموذجیة بجندوبــــــة ادیــــةاإلعد  المدرســة 334
 400 36   400 36   400 5   000 31   بجندوبــة  خریف  مصطفي اإلعدادیـــة  المدرســة 335
 500 142   500 142   500 82   000 60   ببوسالـــم اإلعدادیـــة  المدرســة 336
 400 18   400 18   400 3   000 15   ببوعـــوان ةاإلعدادیـــ  المدرســة 337
 000 81   000 81   000 38   000 43   ببـــوش اإلعدادیــة  المدرســـة 338
 500 34   500 34   500 4   000 30   السبــــت بســوق اإلعدادیـــة  المدرســة 339
 400 78   400 78   400 25   000 53   ببالریجیــــــا اإلعدادیــة  المدرســـة 340
 500 34   500 34   500 5   000 29   دراھــــم  بعین اإلعدادیــة  المدرســة 341
 800 109   800 109   800 30   000 79   الدماء بغار اإلعدادیــة  المدرســة 342
 500 70   500 70   500 30   000 40   ببلطـــــة اإلعدادیــة  المدرســـة 343
 500 47   500 47   500 25   000 22   الصبــح  بعیــن  اإلعدادیـة  المدرســة 344
 300 69   300 69   300 21   000 48   مطیـر  ببني اإلعدادیــة  المدرســـة 345
 300 32   300 32   300 4   000 28   بجندوبة 1934 مارس 2 اإلعدادیــة  المدرســـة 346
 400 130   400 130   400 35   000 95   ملیز بوادي  1938  أفریل 4 ــةاإلعدادی  المدرســـة 347
 200 42   200 42   200 6   000 36   جندوبــة حسیـن بن الھادي اإلعدادیــة  المدرســة 348
 800 41   800 41   800 6   000 35   المحطـــة  ببوسالـــم  اإلعدادیــة المدرسـة 349
 600 94   600 94   600 53   000 41   سلطـــــان  بعین دیـــةاإلعدا  المدرســة 350
 400 126   400 126   400 66   000 60   اإلعدادیــة فجري البوسعیدي بفرنانــــة  المدرســـة 351
 200 39   200 39   200 6   000 33   جندوبــــــة تونس طریق اإلعدادیــة  المدرســة 352
 600 28   600 28   600 5   000 23   ببـــــوسالــــــم  الخضراء حي عدادیــةاإل  المدرســــة 353
 100 65   100 65   100 35   000 30   الدمـــاء غـار بلقاســــم بسیــدي اإلعدادیــة  المدرســـة 354
 200 56   200 56   200 8   000 48   بطبرقة 1952  جانفي  18 اإلعدادیــة  المدرســـة 355
 700 102   700 102   700 61   000 41   البیة  بعین اإلعدادیــة  المدرســـة 356
 500 55   500 55   500 27   000 28    الجمعة بسوق اإلعدادیــة  المدرســـة 357
 300 92   300 92   300 37   000 55    بورقیبة  بحمام اإلعدادیــة  المدرســـة 358
 000 36   000 36   000 4   000 32    ببوسالم  خلیل  الھادي دیــةاإلعدا  المدرســـة 359
 600 55   600 55   600 5   000 50   بغارالدماء الحریة اإلعدادیــة  المدرســـة 360
 800 43   800 43   800 5   000 38   المروج بجندوبة اإلعدادیــة  المدرســـة 361
 400 47   400 47   400 20   000 27    فرنانة -  بالفجوج اإلعدادیــة  المدرســـة 362
 300 76   300 76   300 31   000 45   المدرسة اإلعدادیة الجلیل بغار الدماء 363
 900 17   900 17   900 2   000 15   بجندوبـــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 364
 000 21   000 21   000 4   000 17   المدرسة اإلعدادیة بجندوبة 365
 000 18   000 18   000 3   000 15   الدمـــاء بغــار  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 366

  
األساسي  التعلیم من  الثانیة  المرحلة مؤسسات  ـ  ز

  1 255 000  1 255 000   510 000   745 000 للتربیة بالكاف الجھویة للمندوبیة التابعة

 200 29   200 29   200 4   000 25   اإلمام سحنون بالدھماني اإلعدادیـــة  المدرســة 367
 400 59   400 59   400 24   000 35   سنـــان بقلعـــة اإلعدادیـــة  المدرســة 368
 100 68   100 68   100 33   000 35   بنبــــــــر اإلعدادیـــة  المدرســـة 369
 500 39   500 39   500 6   000 33   بالكــــاف نخلــدو ابن اإلعدادیــة  المدرســـة 370
 100 17   100 17   100 3   000 14   بتاجرویـــــن اإلعدادیـــة  المدرســة 371
 500 56   500 56   500 35   000 21   بالطویــــرف اإلعدادیــة  المدرســـة 372
 000 57   000 57   000 27   000 30    اإلمام  إبن عرفة بالسرس   اإلعدادیـــة  المدرســة 373
 200 26   200 26   200 4   000 22   بالكــاف یوغرطــــة اإلعدادیـــة  المدرســـة 374
 000 19   000 19   000 3   000 16   سالــــم بمنــزل اإلعدادیــة  المدرســــة 375
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 500 85   500 85   500 51   000 34   بالدھمانـــي  اإلعدادیــة أبوالقاسم الشابي  المدرســـة 376
 900 79   900 79   900 39   000 40   بالقصــور اإلعدادیــة  المدرســة 377
 200 25   200 25   200 5   000 20   بتاجرویــن  الشابي  أبوالقاسم  ادیــةاإلعد المدرسـة 378
 100 63   100 63   100 39   000 24   العیفــــة ببــرج  اإلعدادیــة المدرسة 379
 000 47   000 47   000 13   000 34   بالجریصـــة اإلعدادیـــة  المدرســــة 380
 100 23   100 23   100 3   000 20   مطیـــر بسیــدي اإلعدادیـــة  المدرســـة 381
 800 42   800 42   800 14   000 28   رابـــــح بسیــدي اإلعدادیـــة  المدرســة 382
 900 23   900 23   900 3   000 20   الخصبـــاء بالقلعــــة اإلعدادیـــة  المدرســـة 383
 500 67   500 67   500 36   000 31   ـــرسبالســــ اإلعدادیــة  المدرســـة 384
 600 40   600 40   600 5   000 35   ببرنوســـــــة اإلعدادیــة  المدرســة 385
 500 50   500 50   500 29   000 21    اإلعدادیـــة بحي اإلنطالقة ساقیة سیدي یوسف  المدرســة 386
 700 20   700 20   700 3   000 17   بالكاف  سینا  ابن اإلعدادیة المدرسة 387
 200 71   200 71   200 31   000 40   المدرسة اإلعدادیة حي الدیر بالكاف 388
 000 26   000 26   000 4   000 22   المدرسة اإلعدادیة سواني العنب بالكاف 389
 900 24   900 24   900 3   000 21   المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم بتاجروین 390
 800 89   800 89   800 43   000 46   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بالكاف  391
 000 73   000 73   000 37   000 36   المدرسة اإلعدادیة  إبن النفیس بالقصـــــور 392
 300 28   300 28   300 3   000 25   بالكــاف  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 393

  
األساسي   التعلیم  من الثانیة المرحلة مؤسسات ـ س

  1 486 000  1 486 000   632 000   854 000 للتربیة بسلیانة الجھویة للمندوبیة التابعة
 000 110   000 110   000 51   000 59   بالروحیة  أبو القاسم الشابي اإلعدادیــة  المدرســة 394
 000 80   000 80   000 38   000 42   بالعروســــــة اإلعدادیــة  المدرســة 395
 500 26   500 26   500 4   000 22   بقعفـــــور  اإلعدادیـة  المدرســة 396
 500 20   500 20   500 3   000 17   مكثــــر  بسیـــار  اإلعدادیـة  المدرســة 397
 000 103   000 103   000 54   000 49   أبو القاسم الشابي بسلیانة اإلعدادیــة  المدرســة 398
 000 98   000 98   000 37   000 61   القنطـرة ضیاف ابي ابن  اإلعدادیـة  المدرســة 399
 000 58   000 58   000 26   000 32    باألخـــوات عرفــة  ابن  اإلعدادیـة المدرسـة 400
 000 61   000 61   000 26   000 35   المسعودي  برج شرف ابن  اإلعدادیـة  المدرســة 401
 000 81   000 81   000 41   000 40   مكثــــر رشــد ابن  اإلعدادیـة  المدرســة 402
 000 77   000 77   000 27   000 50   ببوعــرادة اإلعدادیـة  المدرســـة 403
 000 122   000 122   000 69   000 53   بكســـــرى اإلعدادیـة  المدرســـة 404
 500 84   500 84   500 29   000 55   بورویـــــس بسیــدي اإلعدادیــة  درســـةالم 405
 500 89   500 89   500 39   000 50   بالروحیــــة اإلعدادیـة  المدرســـة 406
 000 122   000 122   000 50   000 72   ببرقـــو اإلعدادیـة  المدرســـة 407
 500 34   500 34   500 5   000 29   بسلیانـــة  النـــور يح اإلعدادیـــة  المدرســـة 408
 000 84   000 84   000 36   000 48   بالكریــــب اإلعدادیــة  المدرســة 409
 000 128   000 128   000 58   000 70   بمكثـــر اإلعدادیـة  المدرســــة 410
 000 12   000 12   000 3   000 9   بسلیانة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 411
 000 14   000 14   000 3   000 11   بقعفـــور  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 412
 000 14   000 14   000 3   000 11   بمكثـر  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 413
 000 45   000 45   000 24   000 21   المدرسة اإلعدادیة الحبابسة بالروحیة 414
 500 21   500 21   500 3   000 18   لمدرسة اإلعدادیة النموذجیة بسلیانةا 415

  
األساسي   التعلیم  من الثانیة المرحلة مؤسسات ـ ش

  2 289 000  2 289 000   967 000  1 322 000 للتربیة بالقصرین الجھویة للمندوبیة التابعة
 300 32   300 32   300 5   000 27   بسبیطلـــة  العبادلــــة اإلعدادیـــة المدرسـة 416
 000 135   000 135   000 86   000 49   بلعبـــاس بماجـــل اإلعدادیـــة  المدرســة 417
 600 40   600 40   600 5   000 35   بالقصریــــن "النــور حي  "  اإلعدادیـة  المدرســة 418
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 800 118   800 118   800 48   000 70   الفریـــد  بحسي اإلعدادیـة  المدرســــة 419
 600 46   600 46   600 7   000 39   الزھـــورالقصریــــن حي اإلعدادیـة  المدرســـة 420
 400 69   400 69   400 30   000 39   بتالبـــــت اإلعدادیـة  ـةالمدرســ 421
 900 20   900 20   900 3   000 17   بتالـــــة " الفــرات ابن  "  اإلعدادیـة  المدرســة 422
 900 155   900 155   900 102   000 53   بالعیـــــون اإلعدادیـة  المدرســـة 423
 100 95   100 95   100 45   000 50   بتالة 1957  جویلیة  25 ةاإلعدادیـ  المدرســــة 424
 000 87   000 87   000 42   000 45   رشد بالقصریــــن ابن النموذجیة  اإلعدادیـة  المدرســة 425
 100 113   100 113   100 53   000 60   بسبیطلــــة  الخضـــــراء حي اإلعدادیـة  المدرســـة 426
 200 83   200 83   200 38   000 45   سھیــــل بسیــدي اإلعدادیـة  ـــةالمدرس 427
 600 47   600 47   600 7   000 40   بالقصریـــــن الفتـــح حي  اإلعدادیـة  المدرســة 428
 800 84   800 84   800 32   000 52   ببوزقــــــام اإلعدادیــة  المدرســـة 429
 600 76   600 76   600 37   000 39   بخمــــــــودة دیــةاإلعدا  المدرســـة 430
 300 44   300 44   300 6   000 38   باألحــــــواش اإلعدادیــة  المدرســـة 431
 300 76   300 76   300 44   000 32   بالشرایـــــع اإلعدادیـة  المدرســـة 432
 200 79   200 79   200 37   000 42   الخمایسیــــة بعین  اإلعدادیـة  المدرســة 433
 100 91   100 91   100 41   000 50   بالدغــــــرة اإلعدادیــة  المدرســــة 434
 100 70   100 70   100 45   000 25   بالرخمــــات اإلعدادیــة  المدرســــة 435
 200 78   200 78   200 33   000 45   المدرسة اإلعدادیة إبن عرفة بسبیطلة 436
 200 26   200 26   200 5   000 21    بفوسانة اإلعدادیــة  المدرســــة 437
 500 85   500 85   500 36   000 49   بسبیبة اإلعدادیــة  المدرســــة 438
 800 96   800 96   800 63   000 33   2بفوسانة  اإلعدادیــة  المدرســــة 439
 600 39   600 39   600 6   000 33   بالقصرین البساتین حي ادیــةاإلعد  المدرســــة 440
 300 41   300 41   300 6   000 35   بفریانة اإلعدادیــة  المدرســــة 441
 800 27   800 27   800 4   000 23   المدرسة اإلعدادیة إبن خلدون بالقصرین 442
 000 100   000 100   000 36   000 64   بجدلیان اإلعدادیــة  المدرســــة 443
 500 58   500 58   500 18   000 40   المدرسة اإلعدادیة صحراوي بفوسانة 444
 900 42   900 42   900 4   000 38   المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بسبیبة 445
 700 24   700 24   700 4   000 20   المدرسة اإلعدادیة خیر الدین باشا بماجل بلعباس 446
 900 19   900 19   900 2   000 17   بالقصریـــن  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 447
 600 22   600 22   600 4   000 18   بسبیطلة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 448
 900 17   900 17   900 2   000 15   بفریانــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 449
 200 39   200 39   200 15   000 24    اإلعدادیة بودریاس بفوسانةالمدرسة 450

  
األساسي  التعلیم من  الثانیة  المرحلة مؤسسات  ـ  ص

  1 603 000  1 603 000   384 000  1 219 000 للتربیة بسوسة الجھویة للمندوبیة التابعة
 600 107   600 107   600 44   000 63   بسوســـة  الشمالي  الباب اإلعدادیـــة النموذجیة المدرسـة 451
 600 46   600 46   600 8   000 38   بمساكن 1934 مارس 2 اإلعدادیـــة المدرسـة 452
 300 43   300 43   300 8   000 35   ابن خلدون بمساكن اإلعدادیـــة المدرسـة 453
 300 20   300 20   300 5   000 15   بسوســــة قسنطینــــــة  نھـج اإلعدادیـــة المدرسـة 454
 500 42   500 42   500 7   000 35   الكبـــرى  بالقلعـة  الطاھرالحداد اإلعدادیــــة  المدرســة 455
 500 27   500 27   500 4   000 23   بمساكـــن الفرابي اإلعدادیــــة  المدرســة 456
 000 43   000 43   000 9   000 34   والثریــات والقصیبــة بالزاویة  اإلعدادیة  المدرســـة 457
 100 21   100 21   100 4   000 17   ھرقلــــة  اإلعدادیة  المدرســـة 458
 900 49   900 49   900 16   000 33   الھانـــي بسیـــدي  اإلعدادیة  المدرســـة 459
 300 20   300 20   300 4   000 16   سوســـة الســودان  نھـــج  اإلعدادیة  المدرســة 460
 800 25   800 25   800 3   000 22    بالكنایــــس اإلعدادیة  المدرســــة 461
 300 24   300 24   300 4   000 20   ببورجیــــن  اإلعدادیة  المدرســة 462
 300 69   300 69   300 31   000 38   بالكنـــدار  اإلعدادیة  المدرســـة 463
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 400 28   400 28   400 4   000 24   سوسة خزامة حي  اإلعدادیـة المدرسة 464
 300 36   300 36   300 8   000 28   سوســـة حمام سھلـول  اإلعدادیــة المدرسة 465
 800 27   800 27   800 4   000 23   الكبرى القلعة  سعد بن العجمـي  نھـج  اإلعدادیــة المدرسـة 466
 800 26   800 26   800 5   000 21   أكـــودة اإلعدادیــة  المدرسـة    467
 100 27   100 27   100 5   000 22   بوعلي  بسیدي  اإلعدادیـة المدرسـة 468
 500 20   500 20   500 4   000 16   المسعدیــــن  اإلعدادیــة المدرسـة 469
 000 34   000 34   000 6   000 28   سوســة  الزھور حي اإلعدادیة المدرسة 470
 400 36   400 36   400 6   000 30   سوسة الریاض  بحي اإلعدادیة المدرسة 471
 300 22   300 22   300 4   000 18    الكبرى  القلعة البلھوان علي اإلعدادیة المدرسة 472
 400 37   400 37   400 6   000 31   الصغــرى محمد الھادي العامري بالقلعـــة اإلعدادیـــة المدرسـة 473
 600 78   600 78   600 8   000 70   بسوسة  العروي محمد اإلعدادیة المدرسة 474
 600 24   600 24   600 4   000 20    سینةببوح اإلعدادیة المدرسة  475
 700 30   700 30   700 5   000 25    بالنفیضة الیاسمین حي اإلعدادیة المدرسة 476
 800 29   800 29   800 5   000 24   سوسة بحمام البحایر اإلعدادیة المدرسة 477
 500 34   500 34   500 6   000 28   الجدیدة  بسوسة اإلعدادیة المدرسة 478
 500 27   500 27   500 7   000 20    بسوسة الزھراء حي اإلعدادیة المدرسة 479
 900 28   900 28   900 5   000 23   بمساكن اإلعدادیة ابن رشد المدرسة 480
 100 42   100 42   100 7   000 35    بالنفیضة زغوان طریق اإلعدادیة المدرسة 481
 700 28   700 28   700 5   000 23   الكبرى  بالقلعة الفارابي إلعدادیةا المدرسة 482
 600 19   600 19   600 4   000 15   بوعلي بسیدي ّالعواني أحمد اإلعدادیة المدرسة 483
 600 67   600 67   600 27   000 40   المدرسة اإلعدادیة البیروني بالنفیضة 484
 900 27   900 27   900 5   000 22    البیئة بأكودةالمدرسة اإلعدادیة شارع 485
 500 22   500 22   500 5   000 17   المدرسة اإلعدادیة طارق ابن زیاد بخزامة الشرقیة ـ سوسة 486
 300 31   300 31   300 6   000 25   المدرسة اإلعدادیة حي الریاض الخامس ـ بسوسة 487
 800 62   800 62   800 29   000 33   یشةاإلعدادیة ببوف  المدرســة 488
 100 27   100 27   100 5   000 22    سوسة- المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة بسیدي عبد الحمید  489
 900 40   900 40   900 5   000 35   المدرسة اإلعدادیة بالقلعة الصغرى 490
 800 32   800 32   800 5   000 27   المدرسة اإلعدادیة الجوھرة سھلول سوسة 491
 200 14   200 14   200 4   000 10   بسوســـــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 492
 600 18   600 18   600 3   000 15   بالنفیضــــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 493
 100 18   100 18   100 3   000 15   بأكــــودة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 494
 500 18   500 18   500 3   000 15   الكبـــــرى  بالقلعــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 495
 000 18   000 18   000 3   000 15   بوعلــــي  بسیدي  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 496
 200 19   200 19   200 4   000 15   بمساكـــــن  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 497

  
األساسي  التعلیم من  الثانیة  المرحلة مؤسسات  ـ  ض

  2 198 000  2 198 000   866 000  1 332 000 للتربیة بالقیروان الجھویة للمندوبیة التابعة
 500 36   500 36   500 7   000 29   بالقیــروان  األمـــان دار اإلعدادیـــة المدرسـة 498
 000 33   000 33   000 6   000 27    المركــز  ـــةببوحجلــ اإلعدادیـــة  المدرســة 499
 000 71   000 71   000 37   000 34   بالشـــــراردة اإلعدادیــــة  المدرســة 500
 000 35   000 35   000 8   000 27   القیروان 1934 مارس 2 اإلعدادیــــة  المدرســة 501
 000 36   000 36   000 6   000 30   یـــروانبالق  الحصـــري اإلعدادیـة  المدرســـة 502
 000 68   000 68   000 29   000 39   اللــھ  نصر  المھیــــري بمنــزل اإلعدادیـة  المدرســــة 503
 000 129   000 129   000 81   000 48   بحفـــوز اإلعدادیـة  المدرســـة 504
 000 109   000 109   000 69   000 40   حجلـــةاإلمام سحنون ببو اإلعدادیـة  المدرســـة 505
 000 111   000 111   000 67   000 44   بالوسالتیــــــة اإلعدادیـة  المدرســـة 506
 000 41   000 41   000 21   000 20   بالشبیكــــــة اإلعدادیـة  المدرســــة 507
 000 105   000 105   000 61   000 44   تیـةالوسال جلولـــــة  بعین اإلعدادیـة  المدرســـة 508
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 000 100   000 100   000 53   000 47   المدرسة اإلعدادیة ابن ابي الضیاف بحاجب العیون 509
 000 24   000 24   000 4   000 20   نصراللــــھ الكبــارة  اإلعدادیـة  المدرســة 510
 000 70   000 70   000 30   000 40   بالسبیخـــــة  الجمعیـــــة دار  اإلعدادیـة المدرسـة 511
 000 56   000 56   000 27   000 29   العــال ـ  بالمساعیــــد  اإلعدادیـة المدرسة 512
 000 63   000 63   000 29   000 34   الشــراردة ـ  الوصفـــان ببئــر  اإلعدادیـة  المدرســة 513
 000 51   000 51   000 23   000 28   بوحجلـة  ـ  بالجھینــــــة  اإلعدادیـة  المدرســة 514
 500 30   500 30   500 6   000 24   القیـــروان المنصــورة اإلعدادیـة  المدرســـة 515
 000 39   000 39   000 6   000 33   بالقیـــروان إبن ھاني اإلعدادیـة  المدرســـة 516
 000 64   000 64   000 27   000 37   حفـوز ـ  بالزملــــــة اإلعدادیـة  المدرســـة 517
 000 89   000 89   000 39   000 50   بالسبیخـــــة اإلعدادیـة  المدرســــة 518
 000 27   000 27   000 5   000 22   بنصراللــــھ اإلعدادیـة  المدرســــة 519
 000 112   000 112   000 71   000 41   بالعال اإلعدادیـة  المدرســــة 520
 500 30   500 30   500 5   000 25    بالسبیخة رشد ابن اإلعدادیـة  المدرســــة 521
 500 40   500 40   500 5   000 35    العیون  بحاجب دیـةاإلعدا  المدرســــة 522
 000 27   000 27   000 5   000 22    بحفوز الزیاتین حي اإلعدادیـة  المدرســــة 523
 000 24   000 24   000 6   000 18   إبن شرف بالقیروان اإلعدادیة المدرسة 524
 500 30   500 30   500 6   000 24   ـ القیروان برقادة اإلعدادیة المدرسة 525
 500 30   500 30   500 5   000 25   أسد إبن الفرات بالقیروان اإلعدادیة المدرسة 526
 000 22   000 22   000 4   000 18   بالوسالتیة الشابي اإلعدادیة المدرسة 527
 000 34   000 34   000 14   000 20   المدرسة اإلعدادیة الباطن بالقیروان 528
 000 34   000 34   000 14   000 20   المدرسة اإلعدادیة الذھیبات بالعال 529
 000 29   000 29   000 5   000 24   المدرسة اإلعدادیة المنجي سلیم بالسبیخة 530
 000 33   000 33   000 6   000 27   المدرسة اإلعدادیة ببوحجلة 531
 500 26   500 26   500 4   000 22   لمنار بالقیروانّالمدرسة اإلعدادیة ا 532
 000 18   000 18   000 4   000 14   ّالمدرسة اإلعدادیة بالعال الحبیب  533
 400 17   400 17   400 3   000 14    نصرهللا- ّالمدرسة اإلعدادیة المنارة  534
 400 18   400 18   400 3   000 15    نصرهللا- ّالمدرسة اإلعدادیة سیدي سعد  535
 800 27   800 27   800 4   000 23   المدرسة اإلعدادیة أبوزمعة البلوي بالقیروان 536
 600 19   600 19   600 3   000 16   المدرسة اإلعدادیة بسیدي علي بن سالم 537
 000 17   000 17   000 3   000 14   بحفــــوز  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 538
 800 33   800 33   800 4   000 29   المدرسة اإلعدادیة بیت الحكمة بالقیروان 539
 000 18   000 18   000 4   000 14   المدرسة اإلعدادیة بالسرجة ـ حاجب العیون 540
 000 22   000 22   000 4   000 18   المدرسة اإلعدادیة بالشوایحیة ـ الشراردة 541
 000 20   000 20   000 3   000 17   القیــروان  فــاس بنھـــــج  إلعدادیة التقنیةالمدرسة ا 542
 000 17   000 17   000 3   000 14   اللــــھ  بنصر  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 543
 000 20   000 20   000 3   000 17   ببوحجلـــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 544
 500 87   500 87   500 27   000 60   ادیة النموذجیة جعفر ماجد بالقیروانالمدرسة اإلعد 545

  
األساسي  التعلیم من  الثانیة  المرحلة مؤسسات  ـ  ط

  1 431 000  1 431 000   259 000  1 172 000 للتربیة بالمنستیر الجھویة للمندوبیة التابعة
 000 40   000 40   000 6   000 34   بجمـــال الفتــح حـي اإلعدادیـــة المدرسـة 546
 000 38   000 38   000 5   000 33   ببنبلــــــــة اإلعدادیـــة المدرسـة 547
 200 34   200 34   200 10   000 24   المكنین ـ التــــوازرة بعمیــرة اإلعدادیـــة المدرسـة 548
 200 18   200 18   200 2   000 16   نینالمك  بنــــورـ بسیـــدي اإلعدادیـــة المدرسـة 549
 800 20   800 20   800 2   000 18   المكنین  ـ الحجـــاج  بعمیــرة اإلعدادیـــة  المدرســة 550
 000 28   000 28   000 4   000 24   بالمنستیـــر  بورقیبــــــة  مفیـدة  اإلعدادیــة المدرسـة 551
 500 40   500 40   500 5   000 35   ھالل قصرب اإلعدادیــة  المدرســــة 552
 000 35   000 35   000 6   000 29   المكنیــــن  الحــداد  الطاھـر اإلعدادیــة  المدرســــة 553
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 000 29   000 29   000 5   000 24   ھالل بقصر 1934 جانفي 3 اإلعدادیــة  المدرســــة 554
 100 34   100 34   100 6   000 28   بالساحلیـــن اإلعدادیــة  المدرســة 555
 000 27   000 27   000 5   000 22   بالمنستیــــر بورقیبـــة  علي اإلعدادیــة  المدرســـة 556
 600 31   600 31   600 5   000 26   اإلعدادیــة التحــدي بخنیـــــس المدرسـة 557
 700 33   700 33   700 4   000 29   النــور بمنزل األزرق  مبــروك  الحـاج  اإلعدادیـة  المدرســة 558
 300 23   300 23   300 3   000 20   قنطـــش بزاویــة  اإلعدادیـة  المدرســة 559
 700 25   700 25   700 4   000 21   بطــوزة اإلعدادیـة  المدرســـة 560
 500 22   500 22   500 2   000 20   بالشراحیـــــل اإلعدادیـة  المدرســــة 561
 700 19   700 19   700 2   000 17   فارســـي بمنــزل  اإلعدادیـة  المدرســة 562
 500 24   500 24   500 3   000 21   كامــــــل  ــزلبمن  اإلعدادیـة المدرسة 563
 000 36   000 36   000 6   000 30   بطبلبـــــة  اإلعدادیـة المدرسـة 564
 000 37   000 37   000 6   000 31   بجمـــــــال  اإلعدادیـة  المدرســة 565
 400 35   400 35   400 6   000 29   بالمكنین  ضیاء بن محمود  اإلعدادیـة  المدرســة 566
 300 28   300 28   300 4   000 24   المدیونــي بقصیبـــة اإلعدادیـة  المدرســـة 567
 500 31   500 31   500 4   000 27   ببــنـــــان  اإلعدادیـة  المدرســة 568
 000 33   000 33   000 5   000 28   بالبقالطــــــة اإلعدادیــة  المدرســـة 569
 200 32   200 32   200 5   000 27   بطبلبة بورقیبة شارع اإلعدادیــة  المدرســـة 570
 500 20   500 20   500 2   000 18   الفحول بعمیرة  اإلعدادیــة المدرســـة  571
 300 29   300 29   300 4   000 25   بالوردانین 1934 مارس  2  اإلعدادیــة المدرســـة  572
 600 33   600 33   600 4   000 29   بصیـــــــادة اإلعدادیــة  المدرســـة 573
 200 34   200 34   200 7   000 27   اإلمتیاز بالمنستیر اإلعدادیــة  المدرســــة 574
 600 39   600 39   600 5   000 34   بزرمدیـــن اإلعدادیة المدرسة 575
 000 25   000 25   000 3   000 22   انحس ببني اإلعدادیة المدرسة 576
 800 27   800 27   800 4   000 23   المدرسة اإلعدادیة عبد السالم المكني بالمكنین 577
 500 22   500 22   500 3   000 19   المدرسة اإلعدادیة احمد عیاد بقصر ھالل 578
 000 24   000 24   000 3   000 21   المدرسة اإلعدادیة المزاوغة 579
 700 23   700 23   700 3   000 20   المدرسة اإلعدادیة محمود المسعدي بجمال 580
 000 24   000 24   000 4   000 20   المدرسة اإلعدادیة ببوحجر 581
 100 24   100 24   100 3   000 21   المدرسة اإلعدادیة المستقبل بالوردانین 582
 600 108   600 108   600 53   000 55   النموذجیة بالمنستیرالمدرسة اإلعدادیة  583
 800 19   800 19   800 2   000 17   بالمنستیــــــر  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 584
 000 20   000 20   000 2   000 18   بالمكنیــــــن  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 585
 000 17   000 17   000 2   000 15   ھــالل ــربقصـ  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 586
 700 21   700 21   700 3   000 18   المدرسة اإلعدادیة محمد محسن البواب بالمنستیر 587
 000 22   000 22   000 4   000 18   المدرسة اإلعدادیة بسیدي عامر 588
 100 17   100 17   100 2   000 15   المدرسة اإلعدادیة بالغنادة 589
 300 30   300 30   300 6   000 24    بالمكنین1934 سبتمبر 5المدرسة اإلعدادیة  590
 000 25   000 25   000 2   000 23   بقصیبة المدیوني  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 591
 500 21   500 21   500 2   000 19   بجمــــــــــال المدرسة اإلعدادیة التقنیة القصاص 592
 000 17   000 17   000 2   000 15   بطبلبـــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 593
 500 23   500 23   500 4   000 19   المدرسة اإلعدادیة نھج سالم بشیر بالمنستیر 594

  
األساسي  التعلیم من  الثانیة  المرحلة مؤسسات  ـ  ظ

  1 395 000  1 395 000   431 000   964 000 یةللتربیة بالمھد الجھویة للمندوبیة التابعة
 500 61   500 61   500 29   000 32   ببومرداس  بورقیبة  شارع  اإلعدادیـة المدرسـة 595
 100 23   100 23   100 4   000 19   بشربان 1957 جویلیة 25  نھج  اإلعدادیـة المدرسـة 596
 100 18   100 18   100 4   000 14   شربان  ـ  بالنفاتیـــــة  اإلعدادیـة المدرسـة 597
 500 28   500 28   500 3   000 25   علوان  سیدي ـ  الــخــــادم بساقیـــة اإلعدادیــــة المدرسـة 598
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 500 36   500 36   500 6   000 30   بالمھدیــــة بورقیبـــة الحبیب  شارع اإلعدادیــة  المدرســة 599
 500 65   500 65   500 33   000 32   علوان بسیدي اإلعدادیــة  المدرســة 600
 500 102   500 102   500 61   000 41   بالسواســـي  اإلعدادیـة  المدرســة 601
 000 84   000 84   000 44   000 40   الشامــــخ بأوالد اإلعدادیــة  المدرســة 602
 500 36   500 36   500 6   000 30   بالمھدیــة " الزھراء"   اإلعدادیــة المدرسة 603
 800 74   800 74   800 32   000 42   اإلعدادیــة أبو القاسم الشابي بالجم  المدرســة 604
 400 39   400 39   400 14   000 25   بملولــــش  اإلعدادیـة  المدرســة 605
 600 32   600 32   600 4   000 28   بالبرادعـــــــة  اإلعدادیـة المدرسة 606
 100 55   100 55   100 23   000 32   بالحكایمـــــة  اإلعدادیـة  المدرســة 607
 600 47   600 47   600 17   000 30   ــربكركــــ  اإلعدادیـة  المدرســة 608
 800 35   800 35   800 5   000 30   الســـاف  بقصـور  خلدون  ابن  اإلعدادیـة المدرسة 609
 600 36   600 36   600 6   000 30   بالشابــــة  حشاد فرحات  اإلعدادیـة  المدرســة 610
 500 36   500 36   500 6   000 30   الســـاف وربقصــ بورقیبـــة  شارع  اإلعدادیـة  المدرســة 611
 000 60   000 60   000 24   000 36   السواسي  ـ  زیـــــد بسیـــدي اإلعدادیـة  المدرســـة 612
 800 56   800 56   800 33   000 23   الجــم  ـ بالتاللســــة اإلعدادیـة  المدرســـة 613
 300 35   300 35   300 4   000 31   ــــــونبھیبـ اإلعدادیـة  المدرســـة 614
 000 35   000 35   000 7   000 28   بالشابــــة شرف ابن اإلعدادیـة  المدرســـة 615
 100 24   100 24   100 4   000 20   الجــــــــم الجدید الحي اإلعدادیـة  المدرســـة 616
 200 25   200 25   200 2   000 23   بھبیــــــــرة اإلعدادیـة  المدرســـة 617
 400 27   400 27   400 4   000 23   بالسواسي الجم طریق اإلعدادیـة  المدرســـة 618
 300 27   300 27   300 2   000 25   بالمھدیة العریف برج اإلعدادیة المدرسة 619
 500 26   500 26   500 3   000 23   المدرسة اإلعدادیة طریق الشاطئ برجیش 620
 000 36   000 36   000 11   000 25   المدرسة اإلعدادیة بزالبة 621
 600 21   600 21   600 2   000 19   المدرسة اإلعدادیة بالشحیمات الشمالیة 622
 200 23   200 23   200 3   000 20   المدرسة اإلعدادیة أسد إبن الفرات بالجم 623
 500 23   500 23   500 3   000 20    بالسواسي- ة بالكساسبة المدرسة اإلعدادی 624
 700 19   700 19   700 2   000 17   المدرسة اإلعدادیة بأوالد عبد هللا ـ ملولش 625
 300 31   300 31   300 3   000 28   المدرسة اإلعدادیة بالرشارشة 626
 400 16   400 16   400 2   000 14   بالمھدیـــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 627
 500 14   500 14   500 2   000 12   بالجـــــم  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 628
 300 10   300 10   300 2   000 8   بالسواســــي  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 629
 500 18   500 18   500 2   000 16   بالشابـــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 630
 200 22   200 22   200 2   000 20   بقصـــورالســـاف  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 631
 600 25   600 25   600 2   000 23   المدرسة اإلعدادیة بسلقطة 632

  
األساسي  التعلیم  من الثانیة المرحلة  مؤسسات ـ ع

  1 469 000  1 469 000   480 000 0 989  00  1للتربیة بصفاقس  الجھویة للمندوبیة التابعة
 600 62   600 62   600 22   000 40   خلیفـــة  بن  علــي بئر الناظـور  اإلعدادیــة المدرسـة 633
 500 55   500 55   500 15   000 40   صفاقس 1963 أكتوبر 15  اإلعدادیــة المدرسـة 634
 900 42   900 42   900 6   000 36   قــــسبصفا الحداد الطاھـر  اإلعدادیـة  المدرســة 635
 300 109   300 109   300 32   000 77    بالصخیرة  اإلعدادیـة  المدرســة 636
 200 33   200 33   200 8   000 25   صفاقس بورقیبة  الحبیب  شارع  اإلعدادیـة  المدرســة 637
 200 34   200 34   200 6   000 28   بالمحــــــــرس اإلعدادیة المدرسة 638
 700 109   700 109   700 54   000 55   خلیفـــة بن علــى ببئـــر  اإلعدادیـة  المدرســة 639
 600 24   600 24   600 4   000 20   صفاقس 1956 أوت 13  اإلعدادیـة  المدرســة 640
 800 72   800 72   800 26   000 46   بعقــــارب اإلعدادیـة  المدرســــة 641
 500 28   500 28   500 8   000 20   بصفاقـــــس الحبیب عاشور اإلعدادیـة  المدرســـة 642
 300 33   300 33   300 6   000 27   بصفاقـــس النــور حي  اإلعدادیـة  المدرســة 643
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 جملة الموارد الموارد الذاتیة منحة الدولة
 النفقات

 
 500 20   500 20   500 4   000 16   بنقطـــــة  اإلعدادیـة  المدرســة 644
 800 29   800 29   800 6   000 23   بصفاقــــس بطینـــة  اإلعدادیـة  المدرســة 645
 600 36   600 36   600 5   000 31   صفاقس  النــوري  علــي  اإلعدادیـة  المدرســة 646
 000 31   000 31   000 6   000 25   بعقارب  الشعبوني حلیمة  اإلعدادیـة المدرسـة 647
 000 19   000 19   000 4   000 15   بصفاقس الحبیب حي  اإلعدادیـة المدرسـة 648
 800 43   800 43   800 13   000 30   بصفاقس البلھوان علي  اإلعدادیـة المدرسـة 649
 000 57   000 57   000 12   000 45   صفاقس ماي غرة اإلعدادیة المدرسة 650
 700 26   700 26   700 5   000 21   صفاقس الحبیب حي العیادي الھادي اإلعدادیة المدرسة 651
 300 30   300 30   300 6   000 24   بصفاقس محفوظ محمد اإلعدادیة المدرسة 652
 700 48   700 48   700 14   000 34   ـ الصخیرة بصبیح اإلعدادیة رسةالمد 653
 300 14   300 14   300 3   000 11   بالمحرس خریف البشیر اإلعدادیة المدرسة 654
 500 31   500 31   500 4   000 27   المدرسة اإلعدادیة ابن شرف ببئر علي بن خلیفة 655
 500 21   500 21   500 4   000 17   رفة حي البحري بصفاقسالمدرسة اإلعدادیة ابن ع 656
 900 30   900 30   900 5   000 25   ّالمدرسة اإلعدادیة ابن رشد بطینة 657
 000 77   000 77   000 44   000 33   ّالمدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم ببئرعلي بن خلیفة 658
 100 31   100 31   100 5   000 26   بةّالمدرسة اإلعدادیة خیرالدین بالغری 659
 000 19   000 19   000 4   000 15   المدرسة اإلعدادیة عقبة إبن نافع بالصخیرة 660
 300 151   300 151   300 73   000 78   اإلعدادیـــة النموذجیة بصفاقس المدرسـة 661
 200 37   200 37   200 26   000 11   فاقسبص المطار  طریق المروج حي  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 662
 000 19   000 19   000 2   000 17   بالمحـــرس  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 663
 200 21   200 21   200 4   000 17   المدرسة اإلعدادیة بالحاجب صفاقس 664
 500 38   500 38   500 26   000 12   بصفاقـــس  الجدیــد العھد  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 665
 500 13   500 13   500 2   000 11   بصفاقـس  البساتیـن حي  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 666
 000 13   000 13   000 2   000 11   بصفاقس  الجموسي محمد  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 667

  
األساسي  التعلیم  من الثانیة المرحلة  مؤسسات ـ غ

  1 060 000  1 060 000   223 000   837 000  2للتربیة بصفاقس  الجھویة للمندوبیة التابعة
 000 32   000 32   000 7   000 25   بالسلطنـیــة  اإلعدادیـة المدرسـة 668
 400 28   400 28   400 7   000 21   الزیت ساقیة تونس  طریق األنس حي  اإلعدادیــة المدرسـة 669
 000 34   000 34   000 7   000 27   بصفاقس ابن الھیثم  اإلعدادیـة المدرسـة 670
 500 38   500 38   500 6   000 32   بجبنیانـــــــة  اإلعدادیـة المدرسـة 671
 500 39   500 39   500 7   000 32   صفاقـس  قرمدة طریق  سحنون اإلمام  اإلعدادیـة  المدرســة 672
 400 33   400 33   400 4   000 29   باللــــوزة  ـةاإلعدادی  المدرســة 673
 900 62   900 62   900 25   000 37   اإلعدادیـة الحسین بالحاج خالد بالحنشـــــــة  المدرســة 674
 900 40   900 40   900 8   000 32   الزیت بساقیة اإلعدادیـة  المدرســـة 675
 200 27   200 27   200 3   000 24   ـــةبالغرابــ  اإلعدادیـة  المدرســة 676
 600 25   600 25   600 3   000 22   المدرسة اإلعدادیة البرمكي بالعوادنة منزل شاكر  677
 300 38   300 38   300 8   000 30   صفاقس السالمي مصطفى اإلعدادیـة  المدرســـة 678
 000 20   000 20   000 3   000 17   ـــــةبجبنیان الحـدائـــق حي  اإلعدادیـة المدرسـة 679
 300 50   300 50   300 10   000 40   بالشیحیة  اإلعدادیـة المدرسـة 680
 100 32   100 32   100 4   000 28   بقرقنة  اإلعدادیـة المدرسـة 681
 500 32   500 32   500 5   000 27   بصفاقس بوعصیدة بمركز  اإلعدادیـة المدرسـة 682
 300 33   300 33   300 8   000 25   بالعامرة حمدي مصطفى اإلعدادیة المدرسة 683
 300 37   300 37   300 8   000 29   بصفاقس الشعبوني  الحبیب اإلعدادیة المدرسة 684
 000 16   000 16   000 4   000 12   بصفاقس  مالك أحمد اإلعدادیة المدرسة 685
 400 24   400 24   400 3   000 21   بالحنشة ادیةاإلعد المدرسة 686
 300 17   300 17   300 2   000 15   المدرسة اإلعدادیة بالعجانقة ـ جبنـــیانة 687
 600 22   600 22   600 2   000 20   المدرسة اإلعدادیة المنصورة طریق سیدي منصور بصفاقس 688
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 500 134   500 134   500 32   000 102   المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بمنزل شاكر 689
 500 58   500 58   500 11   000 47   الدائـــر بساقیـــة اإلعدادیـــة  المدرســـة 690
 300 25   300 25   300 3   000 22   ّالمدرسة اإلعدادیة الفارابي بمنزل شاكر 691
 400 36   400 36   400 7   000 29   المدرسة اإلعدادیة المنارة طریق سیدي منصور بساقیة الدائر 692
 800 18   800 18   800 4   000 14   المدرسة اإلعدادیة طریق تنیور بساقیة الزیت 693
 200 27   200 27   200 4   000 23   المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بحي األنس ساقیة الزیت 694
 300 14   300 14   300 2   000 12   بجبنیانـــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 695
 200 37   200 37   200 13   000 24   المدرسة اإلعدادیة عامر التونسي بالحنشة 696
 300 21   300 21   300 2   000 19   مدرسة اإلعدادیة حي السالم بالعامرةال 697

  
األساسي  التعلیم  من  الثانیة المرحلة  مؤسسات  ـ  ف

  1 140 000  1 140 000   293 000   847 000 للتربیة بقفصة الجھویة للمندوبیة التابعة
 900 37   900 37   900 5   000 32   بقفصــة حمیدة وحادة اإلعدادیـــة المدرسـة 698
 800 35   800 35   800 4   000 31   بالمظیلـــة اإلعدادیـــة المدرسـة 699
 200 40   200 40   200 5   000 35   بالردیــف  النجـاح اإلعدادیـــة المدرسـة 700
 900 27   900 27   900 4   000 23   بقفصة 1934 مارس 2 اإلعدادیـــة المدرسـة 701
 900 28   900 28   900 4   000 24    بأم العرائس 1963 أكتوبر 15المدرسة اإلعدادیة  702
 600 28   600 28   600 4   000 24   بقفصـــــة  اللـــــــة اإلعدادیــة  المدرســة 703
 200 91   200 91   200 51   000 40   بزنــــــوش اإلعدادیــة  المدرســـة 704
 200 32   200 32   200 6   000 26   بقفصــــة اإلعدادیــة  المدرســة 705
 000 88   000 88   000 22   000 66   قفصـــة  الســرور بحي اإلعدادیــة  المدرســـة 706
 600 38   600 38   600 19   000 19    بالسنــــد اإلعدادیـة  المدرســــة 707
 500 24   500 24   500 4   000 20    المحطة العرائــــــس بأم  ةاإلعدادیــ المدرســـة  708
 200 28   200 28   200 4   000 24   بالمتلوي الجدید العھد اإلعدادیــة  المدرســـة 709
 100 33   100 33   100 12   000 21   قفصة ـ  وھیبة بأوالد اإلعدادیــة  المدرســـة 710
 900 39   900 39   900 4   000 35   بقفصة الشباب يح اإلعدادیة المدرسة 711
 500 38   500 38   500 17   000 21   بقفصة  الشبیبة اإلعدادیة المدرسة 712
 400 23   400 23   400 4   000 19   المطار بقفصة  طریق المنزه اإلعدادیة المدرسة 713
 800 46   800 46   800 6   000 40   المدرسة اإلعدادیة بقصر قفصة 714
 200 22   200 22   200 4   000 18   المدرس اإلعدادیة سیدي أحمد زروق بقفصة 715
 900 21   900 21   900 3   000 18   المدرسة اإلعدادیة األمل بالمتلوي 716
 500 34   500 34   500 4   000 30   ّالمدرسة اإلعدادیة ابن الجزار بالسند  717
 200 40   200 40   200 5   000 35   رسة اإلعدادیة ابن سینا بقفصةالمد 718
 800 25   800 25   800 3   000 22   المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بالمظیلة  719
 400 24   400 24   400 4   000 20   المدرسة اإلعدادیة ابن منظور بأم العرائس  720
 100 20   100 20   100 3   000 17   ـــــةبقفص  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 721
 100 60   100 60   100 26   000 34   المدرسة اإلعدادیة بسیدي عیش 722
 000 121   000 121   000 41   000 80   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بقفصة 723
 900 19   900 19   900 2   000 17   بالردیـــف  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 724
 200 20   200 20   200 3   000 17   بالمتلـــوي  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 725
 200 21   200 21   200 3   000 18   المدرسة اإلعدادیة المیداني بن صالح ببلخیر 726
 800 24   800 24   800 3   000 21   المدرسة اإلعدادیة ابن عرفة بالمتلوي 727

  
األساسي  التعلیم من  الثانیة  المرحلة اتمؤسس  ـ  ق

  2 373 000  2 373 000   960 000  1 413 000 بوزید للتربیة بسیدي الجھویة للمندوبیة التابعة
 300 109   300 109   300 58   000 51   ابن النفیس بجلمة  اإلعدادیــة المدرسـة 728
 500 64   500 64   500 32   000 32   ـةبالسبالـــ السـد طریـق  اإلعدادیــة المدرسـة 729
 600 121   600 121   600 63   000 58   بالرقــــاب سینــا ابن  اإلعدادیــة المدرسـة 730
 800 39   800 39   800 14   000 25   بالھیشـــریــــة  اإلعدادیـة  المدرســة 731
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 900 74   900 74   900 34   000 40   بالسعیــــدة اإلعدادیــة  المدرســـة 732
 200 101   200 101   200 41   000 60   ابن المقفع بالمكناسي  اإلعدادیــة المدرسـة 733
 900 41   900 41   900 5   000 36   بوزید خالد بن الولید بسیدي  یــةاإلعداد المدرسـة 734
 300 63   300 63   300 23   000 40   بفائــض الجدیـــد العھد  اإلعدادیــة المدرسـة 735
 000 43   000 43   000 23   000 20   سلیمــــــان بـأوالد اإلعدادیــة  المدرســة 736
 100 76   100 76   100 28   000 48   دیة محمد عماري بمنزل بوزیانالمدرسة اإلعدا 737
 700 73   700 73   700 27   000 46   الجدیـــد بســـوق  اإلعدادیـة  المدرســة 738
 600 72   600 72   600 37   000 35   حفـــــوز بأوالد اإلعدادیــة  المدرســـة 739
 500 59   500 59   500 16   000 43   ــــــــــةبجلم اإلعدادیـة  المدرســـة 740
 200 34   200 34   200 5   000 29   بالمكناســــي خلــدون ابن  اإلعدادیــة المدرسـة 741
 200 125   200 125   200 60   000 65   بوزید  القمـودي بسیدي بكـر أبو  اإلعدادیـة  المدرســة 742
 400 64   400 64   400 26   000 38   المزونــــةب  اإلعدادیـة  المدرســة 743
 700 71   700 71   700 37   000 34   بالمكــــــارم اإلعدادیـة  المدرســـة 744
 500 84   500 84   500 51   000 33   بالرقــــــاب اإلعدادیـة  المدرســـة 745
 100 77   100 77   100 37   000 40   بوزیــد   بسیدي  المــزارة  اإلعدادیـة  المدرســة 746
 200 70   200 70   200 34   000 36   بلســـودة  اإلعدادیـة  المدرســة 747
 700 55   700 55   700 20   000 35    العظـــــام بام  اإلعدادیـة  المدرســة 748
 800 33   800 33   800 13   000 20   منصــــر بأوالد  اإلعدادیـة  المدرســة 749
 400 36   400 36   400 5   000 31   الغربیـــة بوزید بسیدي  اإلعدادیـة  المدرســة 750
 100 64   100 64   100 34   000 30   الحفـــي ببئــر اإلعدادیـة  المدرســــة 751
 200 70   200 70   200 26   000 44   عــون بــن علــى بسیــدي اإلعدادیـة  المدرســـة 752
 600 74   600 74   600 39   000 35    القالل بھنشیر اإلعدادیـة  المدرســـة 753
 500 77   500 77   500 32   000 45   بوزید  بسیدي  باشا الدین النموذجیة خیر اإلعدادیـة  المدرســـة 754
 400 38   400 38   400 15   000 23    الحفـــي ببئر  رحـــــال اإلعدادیـة  المدرســـة 755
 700 27   700 27   700 3   000 24    حفوز بأوالد شرف ابن اإلعدادیـة  المدرســـة 756
 800 29   800 29   800 4   000 25   الحفي ببئر الشابي القاسم  أبو اإلعدادیة المدرسة 757
 400 24   400 24   400 4   000 20   بالرقاب ضیاف  أبي  ابن اإلعدادیة المدرسة 758
 200 32   200 32   200 4   000 28   بجلمة األبیض اإلعدادیة المدرسة 759
 100 57   100 57   100 28   000 29   بالمزونة  الفرات إبن أسد اإلعدادیة المدرسة 760
 200 29   200 29   200 4   000 25   المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم بسیدي بوزید 761
 600 28   600 28   600 3   000 25   عدادیة الفارابي بسیدي علي بن عونالمدرسة اإل 762
 400 57   400 57   400 22   000 35   المدرسة اإلعدادیة بمغیلة السبالة 763
 300 41   300 41   300 16   000 25   المدرسة اإلعدادیة بالرمیلیة سوق الجدید 764
 800 12   800 12   800 2   000 10   بوزیــد یــديبس  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 765
 600 9   600 9   600 2   000 7   حفــوز  بأوالد  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 766
 100 18   100 18   100 3   000 15   بالرقـاب  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 767
 300 21   300 21   300 3   000 18   المدرسة اإلعدادیة عقبة ابن نافع بالمزونة 768
 100 23   100 23   100 3   000 20   المدرسة اإلعدادیة  ابن سینا بمنزل بوزیان 769
 000 18   000 18   000 3   000 15   المدرسة اإلعدادیة الرابطة بسیدي علي بنعون 770
 000 23   000 23   000 3   000 20   المدرسة اإلعدادیة  الحنیة بازید بسیدي بوزید الشرقیة 771

  
األساسي  التعلیم  من الثانیة المرحلة  مؤسسات ك ـ

   463 000   463 000   108 000   355 000 للتربیة بتوزر الجھویة للمندوبیة التابعة
 100 23   100 23   100 3   000 20   بدقـــاش الجدیـد العھـد  اإلعدادیــة المدرسـة 772
 900 25   900 25   900 3   000 22   بنفطة  عدادیــةاإل المدرسـة 773
 000 27   000 27   000 3   000 24   الجریــد بحامـة شرف ابن  اإلعدادیـة  المدرســة 774
 500 44   500 44   500 5   000 39   بتــوزر  شبــاط  ابن  اإلعدادیـة المدرسـة 775
 300 32   300 32   300 4   000 28   فطـــةبن  بالعزوز  المكي  اإلعدادیـة  المدرســة 776
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 500 28   500 28   500 3   000 25   بتوزر  خریف مصطفى  اإلعدادیـة  المدرســة 

 300 25   300 25   300 3   000 22   عدادیة إبن خلدون بوھاللالمدرسة اإل 778
 600 19   600 19   600 2   000 17   بحـــزوة  اإلعدادیة عمر السعیدي  المدرســة 779
 800 35   800 35   800 4   000 31    طریق المطار بتوزر  اإلعدادیــة المدرسـة 780
 400 20   400 20   400 2   000 18   بتوزر الشقراطسي  اإلعدادیة  المدرســة 781
 700 20   700 20   700 2   000 18   دقاش  -  العرب بزاویة  اإلعدادیة  المدرســة 782
 900 59   900 59   900 29   000 30   المدرسة اإلعدادیة بتمغزة 783
 900 22   900 22   900 6   000 16   بنفطـــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 784
 100 18   100 18   100 2   000 16   بتـــوزر  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 785
 000 59   000 59   000 30   000 29   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بتوزر 786

  
األساسي  التعلیم  من الثانیة المرحلة  مؤسسات ـ ل

  1 378 000  1 378 000   281 000  1 097 000 للتربیة بقابس الجھویة للمندوبیة التابعة
 000 41   000 41   000 6   000 35   بقابـــس األمـل حـي اإلعدادیـــة  المدرســة 787
 000 24   000 24   000 2   000 22   بقابــس  الحامـــة طریـق اإلعدادیـــة المدرسـة 788
 500 23   500 23   500 2   000 21   ةبالمطویـــ الجدیــد العھـــد اإلعدادیـــة المدرسـة 789
 500 43   500 43   500 17   000 26   الجدیــدة بمطماطـــة اإلعدادیـة  المدرســـة 790
 000 47   000 47   000 6   000 41   قابـــس خلــدون ابن اإلعدادیـة  المدرســــة 791
 000 24   000 24   000 4   000 20   ـــسبقاب بورقیبــة  الحبیب  شارع  اإلعدادیـة  المدرســة 792
 000 23   000 23   000 3   000 20   قابـــس  علــي  محمــد حي  اإلعدادیـة المدرسـة 793
 500 29   500 29   500 3   000 26   بــوذرف  اإلعدادیـة  المدرســة 794
 600 22   600 22   600 2   000 20   المدرسة اإلعدادیة محمد خیر الدین بوعین بالمطویة 795
 500 38   500 38   500 4   000 34   بغنــــوش اإلعدادیـة  المدرســـة 796
 500 31   500 31   500 2   000 29   بالسمبــــــــاط اإلعدادیــة  المدرســة 797
 000 52   000 52   000 25   000 27   توجـــان بدخیلـــة  اإلعدادیـة  المدرســة 798
 000 29   000 29   000 8   000 21   بالــــزارات اإلعدادیـة  المدرســـة 799
 800 32   800 32   800 11   000 21   القدیمـــــة بمطماطــــــة اإلعدادیــة  المدرســـة 800
 000 56   000 56   000 23   000 33   الحبیـــب بمنـــزل اإلعدادیـة  المدرســـة 801
 800 62   800 62   800 32   000 30   بمـــارث شرف ابن اإلعدادیـة  مدرســــةال 802
 500 22   500 22   500 4   000 18   بقابـــــس  الجدید العھد  اإلعدادیـة  المدرســة 803
 600 19   600 19   600 1   000 18   بقابــــس شننــي  اإلعدادیـة  المدرســة 804
 000 35   000 35   000 9   000 26   بكتانــــــة عدادیـةاإل  المدرســــة 805
 000 41   000 41   000 3   000 38   الحامـــــة النـــور  بــوادي اإلعدادیـة  المدرســـة 806
 000 26   000 26   000 3   000 23   قابـس بطبلبـــــوـ اإلعدادیـة  المدرســـة 807
 000 31   000 31   000 4   000 27   المدرسة اإلعدادیة مارث 808
 000 36   000 36   000 3   000 33   بالحامـــة الجدیــد العھد اإلعدادیــة  المدرســة 809
 000 34   000 34   000 3   000 31   المدرسة اإلعدادیة ابن رشد بغنوش 810
 800 24   800 24   800 2   000 22   بقابس اإلشعاع اإلعدادیــة  المدرســة 811
 500 18   500 18   500 2   000 16   بقابس اإلزدھار حي اإلعدادیــة  المدرســة 812
 000 46   000 46   000 6   000 40   الحـــــــامة  ببشیمة اإلعدادیــة  المدرســة 813
 500 18   500 18   500 1   000 17   المدرسة اإلعدادیة ابن سینا بعرام ـ مارث الجنوبیة 814
 500 29   500 29   500 3   000 26   المدرسة اإلعدادیة بشاطئ السالم ـ قابس 815
 700 20   700 20   700 1   000 19   المدرسة اإلعدادیة ببوشمة 816
 000 59   000 59   000 25   000 34   المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بمنزل الحبیب 817
 000 18   000 18   000 2   000 16   ّدیة العھد الجدید بشننيالمدرسة اإلعدا 818
 000 38   000 38   000 2   000 36   ّالمدرسة اإلعدادیة بالحامة 819
 000 31   000 31   000 9   000 22   المدرسة اإلعدادیة باألفــــــام ـ مطماطة الجدیدة 820
 000 21   000 21   000 1   000 20   بقابـــــس الشابـــي لقاسما  شارع ابو  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 821
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 000 20   000 20   000 1   000 19   المدرسة اإلعدادیة التقنیة نھج الواحة بقابس 822
 400 55   400 55   400 25   000 30   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة حي المنارة بقابس الجنوبیة 823
 500 22   500 22   500 1   000 21   بالحامــــة  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 824
 500 17   500 17   500 1   000 16    بمـــارث  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 825
 000 48   000 48   000 3   000 45   المدرسة اإلعدادیة محمد الدغباجي بالحامــــة 826
 000 17   000 17   000 1   000 16   المدرسة اإلعدادیة التقنیة بغنوش 827
 800 22   800 22   800 1   000 21   المدرسة اإلعدادیة الطاھر لسود بالصمباط  828
 000 24   000 24   000 3   000 21   إلعدادیة بتونینالمدرسة ا 829

  
األساسي  التعلیم  من الثانیة المرحلة مؤسسات ـ م

   665 000   665 000   87 000   578 000 للتربیة بقبلي الجھویة للمندوبیة التابعة
 400 23   400 23   400 3   000 20   بـــدوز النویل اإلعدادیـــة المدرسـة 830
 600 26   600 26   600 2   000 24   األحــد بسـوق الصمعـة أم  اإلعدادیــة المدرسـة 831
 900 24   900 24   900 2   000 22   الشمالیة قبلي بطمبـــارـ سلیـم عین  اإلعدادیــة المدرسـة 832
 000 32   000 32   000 3   000 29   بالبلیــــدات اإلعدادیـة  المدرســــة 833
 800 25   800 25   800 2   000 23   بالمنشیـــــــة  اإلعدادیـة  المدرســة 834
 800 30   800 30   800 3   000 27   قبلــــي  الشابي ابوالقاســم  اإلعدادیـة  المدرســة 835
 500 26   500 26   500 3   000 23   بقبلـــــي رشــد ابن  اإلعدادیـة  المدرســة 836
 900 25   900 25   900 2   000 23   بــدوز رشیـــق ابن  اإلعدادیـة  المدرســة 837
 700 31   700 31   700 3   000 28   بــــدوز  شـرف ابــن  اإلعدادیـة  المدرســة 838
 100 31   100 31   100 3   000 28    دوز ـ بالقلعــــــة اإلعدادیـــة  المدرســـة 839
 600 23   600 23   600 2   000 21   الفارابي بقبلي اإلعدادیـــة  المدرســـة 840
 300 26   300 26   300 3   000 23   المدرسة اإلعدادیة الحصري بدوز 841
 900 23   900 23   900 2   000 21   بقبلي نافع إبن عقبة اإلعدادیة المدرسة 842
 200 36   200 36   200 4   000 32   بالفوار  زیدون  إبن اإلعدادیة المدرسة 843
 400 20   400 20   400 2   000 18   األحد بسوق بوعبدهللا اإلعدادیة المدرسة 844
 400 22   400 22   400 2   000 20   المدرسة اإلعدادیة العوینة بدوز 845
 700 21   700 21   700 2   000 19   المدرسة اإلعدادیة بزعفران ــ دوز 846
 800 22   800 22   800 2   000 20   المدرسة اإلعدادیة بغیدمة الفوار 847
 300 23   300 23   300 2   000 21    قبلي الجنوبیة- المدرسة اإلعدادیة بالجرسین  848
 300 21   300 21   300 2   000 19   المدرسة اإلعدادیة بنقة ـ سوق األحد 849
 600 21   600 21   600 2   000 19   منظور بسوق األحدالمدرسة اإلعدادیة إبن  850
 200 21   200 21   200 2   000 19   بقبلــــي  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 851
 100 22   100 22   100 2   000 20   بـــدوز  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 852
 500 79   500 79   500 20   000 59   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بقبلــي 853

  
األساسي  التعلیم  من الثانیة المرحلة  مؤسسات ن ـ

  1 561 000  1 561 000   313 000  1 248 000 للتربیة بمدنین الجھویة للمندوبیة التابعة
 800 63   800 63   800 15   000 48   مخلــوف  بسیــدي باشـــا  خیرالدین  اإلعدادیـة المدرسـة 854
 000 32   000 32   000 4   000 28   جربــة بمیــدون  اإلعدادیــة لمدرسـةا 855
 900 26   900 26   900 1   000 25   بنقــردان  عرفـــة ابن اإلعدادیـــة المدرسـة 856
 000 83   000 83   000 26   000 57   بمدنیــن  سلیم المنجي  نھج  اإلعدادیـة  المدرســة 857
 600 18   600 18   600 3   000 15   جربــة السواني  اإلعدادیـة  المدرســة 858
 300 23   300 23   300 2   000 21   بشمـــــاخ  اإلعدادیـة  المدرســة 859
 000 36   000 36   000 5   000 31   بنقــردان الشابي القاسم ابو  اإلعدادیـة  المدرســة 860
 300 22   300 22   300 2   000 20   سبجرجیـــ  اإلعدادیـة المدرسـة 861
 700 26   700 26   700 2   000 24   جربــــة الریــاض اإلعدادیـة  المدرســـة 862
 000 19   000 19   000 2   000 17   جربـــة  بقاللــــة اإلعدادیـة  المدرســـة 863
 100 18   100 18   100 2   000 16   جرجیـــس بالسویحــــل  اإلعدادیـة  المدرســة 864
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 300 23   300 23   300 1   000 22   الفارابي بجرجیس   اإلعدادیـة المدرسـة 865
 100 62   100 62   100 26   000 36   خـــداش ببني  الجدیــد قصر  اإلعدادیـة  المدرســة 866
 100 23   100 23   100 2   000 21   جربة ـ  سدویكـــش  اإلعدادیـة  المدرســة 867
 700 39   700 39   700 8   000 31   جربـــة  الســوق حومــة اإلعدادیـة  المدرســـة 868
 400 29   400 29   400 3   000 26   بنقــردان  رفشـــ ابن اإلعدادیــة  المدرســة 869
 300 13   300 13   300 1   000 12   بجرجیــــس  الرجـــاء اإلعدادیـة  المدرســـة 870
 800 58   800 58   800 22   000 36    عمـــر بحسي  اإلعدادیـة  المدرســة 871
 000 21   000 21   000 2   000 19   جربــــة بملیتــــة  اإلعدادیـة  المدرســة 872
 000 68   000 68   000 13   000 55   خــداش  ببنــي اإلعدادیـة  المدرســـة 873
 000 21   000 21   000 3   000 18   مدنیـــن  الزیتونــي حي اإلعدادیـة  المدرســـة 874
 700 17   700 17   700 2   000 15   بمدنیـــن  الرجـــاء اإلعدادیـة  المدرســـة 875
 100 20   100 20   100 3   000 17   جربـة السوق حومة سینــا ابن  اإلعدادیــة المدرسـة 876
 000 23   000 23   000 2   000 21   بمدنیـــن  حشــاد فرحـات  اإلعدادیـة المدرسـة 877
 400 17   400 17   400 2   000 15   بآجیــــم الماي طریق  اإلعدادیـة المدرسـة 878
 500 37   500 37   500 3   000 34   بمدنین قابس طریق رشیق  ابن  اإلعدادیـة المدرسـة 879
 300 18   300 18   300 1   000 17   جرجیس ـ بالقریبیس منظور  ابن  اإلعدادیـة المدرسـة 880
 400 25   400 25   400 3   000 22   جــــربة  ـ  بالمــاي  خلدون  ابن  اإلعدادیـة المدرسـة 881
 600 23   600 23   600 2   000 21   بجربــــة المحبوبین  اإلعدادیـة المدرسـة 882
 000 30   000 30   000 10   000 20   مخلوف سیدي الشرقیة  الراقوبة الفارابي اإلعدادیة المدرسة 883
 500 19   500 19   500 1   000 18   خداش  ببني عاشور  بن  الفاضل اإلعدادیة المدرسة 884
 400 27   400 27   400 1   000 26   ببنقردان الشارة حي ضیاف  أبي  ابن اإلعدادیة المدرسة 885
 400 31   400 31   400 3   000 28   المدرسة اإلعدادیة ابن خلدون بجرجیس 886
 200 38   200 38   200 3   000 35   المدرسة اإلعدادیة اإلمتیاز بمدنین 887
 100 26   100 26   100 3   000 23   المدرسة اإلعدادیة طریق المستشفى ببنقردان 888
 900 36   900 36   900 3   000 33   المدرسة اإلعدادیة أبو القاسم الشابي  حومة السوق جربة 889
 600 21   600 21   600 1   000 20   المدرسة اإلعدادیة حمادي بجرجیس 890
 600 39   600 39   600 16   000 23   ّالمدرسة اإلعدادیة بكوتین 891
 000 23   000 23   000 5   000 18   المدرسة اإلعدادیة بالجرف 892
 000 41   000 41   000 21   000 20   المدرسة اإلعدادیة بعمرة ــ مدنین 893
 700 26   700 26   700 2   000 24   المدرسة اإلعدادیة بالطابعي ـ بنقردان 894
 200 16   200 16   200 1   000 15   المدرسة اإلعدادیة بالمؤانسة ــ جرجیس 895
 000 19   000 19   000 1   000 18   المدرسة اإلعدادیة بالقرع ــ أجیم 896
 500 16   500 16   500 1   000 15   المدرسة اإلعدادیة بأركو میدون ـ جربة 897
 100 21   100 21   100 1   000 20   بمدنیـــن  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 898
 500 21   500 21   500 1   000 20   بجرجیــــس  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 899
 100 21   100 21   100 1   000 20   بجربــــة المدرسة اإلعدادیة التقنیة حومة السوق 900
 000 31   000 31   000 12   000 19   دادیة ابن سینا بالشھبانیةالمدرسة اإلع 901
 000 76   000 76   000 25   000 51   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بمدنین 902
 500 47   500 47   500 20   000 27   المدرسة اإلعدادیة طریق غمراسن ببني خداش 903
 300 17   300 17   300 2   000 15   المدرسة اإلعدادیة بوغرارة 904

  
األساسي  التعلیم من  الثانیة  المرحلة مؤسسات  ـ  ه

   593 000   593 000   84 000   509 000 للتربیة بتطاوین الجھویة للمندوبیة التابعة
 000 32   000 32   000 10   000 22   بتطاویــن  الزھـــراء  اإلعدادیــة المدرسـة 905
 400 25   400 25   400 2   000 23   ببئــر لحمـــر اإلعدادیـــة المدرسـة 906
 200 20   200 20   200 1   000 19   بغمــــــراسن  اإلعدادیـة  المدرســة 907
 300 18   300 18   300 1   000 17   بتطاویـن المھرجـــان حي اإلعدادیـــة المدرسـة 908
 500 21   500 21   500 1   000 20   تطاویـــن  نـــورال حي اإلعدادیــة  المدرســة 909
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 600 28   600 28   600 3   000 25   بتطاویـــن  رشــد ابن اإلعدادیـة  المدرســـة 910
 200 31   200 31   200 7   000 24   بالمزتوریــــة  اإلعدادیـة  المدرســة 911
 300 21   300 21   300 1   000 20   بالذھیبــــة اإلعدادیــة  المدرســة 912
 000 38   000 38   000 7   000 31   دبـــــاب  اوالد  بقصــــر اإلعدادیــة  المدرســة 913
 500 30   500 30   500 7   000 23   غمراســــن  عرفـــة ابن اإلعدادیــة  المدرســـة 914
 500 24   500 24   500 1   000 23   بالرقبـــــة اإلعدادیـة  المدرســــة 915
 600 24   600 24   600 2   000 22   برمـــــادة الصویغ أم طریق اإلعدادیـة  المدرســــة 916
 000 15   000 15   000 1   000 14   بغمـــــراسن الفرش عدادیـةاإل  المدرســــة 917
 500 27   500 27   500 2   000 25   بتطاوین 1952  جانفي  18 اإلعدادیـة  المدرســــة 918
 900 18   900 18   900 1   000 17   بتطاوین "ّالبــــــر"  اإلعدادیة  المدرســــة 919
 700 20   700 20   700 1   000 19   بالصمار   دیةاإلعدا  المدرســــة 920
 600 23   600 23   600 1   000 22   المدرسة اإلعدادیة إبن سینا تطاوین 921
ّالمدرسة اإلعدادیة قصرأوالد سلطان بتطاوین الشمالیة   922 ّ   24 000   9 000   33 000   33 000 
 000 18   000 18   000 1   000 17   مار المدرسة اإلعدادیة قصرأوالد عون بالص 923
 500 38   500 38   500 11   000 27   المدرسة اإلعدادیة النموذجیة بتطاوین الشمالیة 924
 800 17   800 17   800 1   000 16   بتطاویــــن  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 925
 500 17   500 17   500 1   000 16   المدرسة اإلعدادیة الفارابي بتطاوین الشمالیة 926
 000 14   000 14   000 1   000 13   بغمــراســن  المدرسة اإلعدادیة التقنیة 927
 100 16   100 16   100 1   000 15   المدرسة اإلعدادیة  ابن خلدون بتطاوین الشمالیة 928
 300 16   300 16   300 1   000 15   . المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم ببني مھیرة الصمار 929
  1 818 000  1 818 000   255 000  1 563 000  التكوین مؤسسات 28

   II 000 30   000 5   000 35   000 35بتونس   للتربیة الجھویة  للمندوبیة التابعة التكوین  مؤسسات ـ  أ  
 000 35   000 35   000 5   000 30   بالعمران المستمر  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 1
   33 000   33 000   3 000   30 000 بأریانة الجھویة للتربیة للمندوبیة  التابعة  التكوین مؤسسات ـ ب  
 000 33   000 33   000 3   000 30   المستمربأریانة  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 2
   35 000   35 000   5 000   30 000 ربیة بمنوبةللت  الجھویة للمندوبیة  التابعة  التكوین مؤسسات ت ـ  
 000 35   000 35   000 5   000 30   المستمربمنوبة  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 3
   45 000   45 000   5 000   40 000 عروس  للتربیة ببن  الجھویة للمندوبیة  التابعة  التكوین مؤسسات ث ـ  
 000 45   000 45   000 5   000 40   برادس المستمر  التكوینو للتربیة  الجھوي المركز 4
   28 000   28 000   1 000   27 000 بزغوان  الجھویة للتربیة  للمندوبیة التابعة التكوین  مؤسسات  ـ  ج  
 000 28   000 28   000 1   000 27   المستمربزغوان  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 5
   50 000   50 000   10 000   40 000 الجھویة للتربیة ببنزرت  للمندوبیة التابعة وینالتك  مؤسسات  ـ  ح  
 000 50   000 50   000 10   000 40   ببنـــــزرت المستمر  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 6
   75 000 0 75  00   5 000   70 000 للتربیة بنابل الجھویة  للمندوبیة التابعة التكوین  مؤسسات  خ ـ  
 000 75   000 75   000 5   000 70    المستمربنابــــــل  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 7
   35 000   35 000   5 000   30 000 للتربیة بباجة  الجھویة  للمندوبیة  التابعة التكوین مؤسسات  د ـ  
 000 35   000 35   000 5   000 30   بباجــــــة المستمر  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 8
   45 000   45 000   5 000   40 000 للتربیة بجندوبة  الجھویة  للمندوبیة  التابعة التكوین مؤسسات  ـ  ذ  
 000 45   000 45   000 5   000 40   بجندوبـــــة المستمر  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 9
   45 000   45 000   5 000   40 000 للتربیة بالكاف  الجھویة  بیةللمندو  التابعة التكوین مؤسسات  ـ  ر  

 000 45   000 45   000 5   000 40   بالكــاف المستمر  والتكوین للتربیة  المركز الجھوي 10
   40 000   40 000   5 000   35 000 للتربیة بسلیانة  الجھویة  للمندوبیة  التابعة التكوین مؤسسات  ـ  ز  

 000 40   000 40   000 5   000 35   بسلیانـــة المستمر  والتكوین للتربیة  الجھوي كزالمر 11
   45 000   45 000   5 000   40 000 للتربیة بالقصرین الجھویة للمندوبیة التابعة التكوین مؤسسات ـ س  

 000 45   000 45   000 5   000 40   بالقصریـــن المستمر  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 12
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   40 000   40 000   5 000   35 000 للتربیة بسوسة الجھویة للمندوبیة التابعة التكوین مؤسسات ـ ش  

 000 40   000 40   000 5   000 35   بسوســـــة المستمر  والتكوین تربیةلل  الجھوي المركز 13
   60 000   60 000   5 000   55 000 للتربیة بالقیروان  الجھویة  للمندوبیة  التابعة التكوین مؤسسات  ـ  ص  

 000 60   000 60   000 5   000 55   بالقیروان المستمر  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 14
   45 000   45 000   15 000   30 000 للتربیة بالمنستیر  الجھویة  للمندوبیة  التابعة التكوین مؤسسات  ـ  ض  

 000 45   000 45   000 15   000 30   بالمنستیر المستمر  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 15
   55 000   55 000   15 000   40 000 ةللتربیة بالمھدی  الجھویة  للمندوبیة  التابعة التكوین مؤسسات  ـ  ط  

 000 55   000 55   000 15   000 40   بالمھدیة المستمر  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 16
   86 000   86 000   10 000   76 000 1للتربیة بصفاقس   الجھویة  للمندوبیة  التابعة التكوین مؤسسات  ـ  ظ  

 000 86   000 86   000 10   000 76    المستمر بصفاقس  تكوینوال للتربیة  الجھوي المركز 17
   45 000   45 000   5 000   40 000 للتربیة بقفصة الجھویة للمندوبیة التابعة التكوین  مؤسسات ع ـ  

 000 45   000 45   000 5   000 40   بقفصة المستمر  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 18
   50 000   50 000   5 000   45 000 بوزید للتربیة بسیدي الجھویة للمندوبیة التابعة كوینالت  مؤسسات ـ غ  

 000 50   000 50   000 5   000 45    بوزید المستمر بسیدي  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 19
   54 000   54 000 000 15     39 000 للتربیة بتوزر الجھویة  للمندوبیة التابعة التكوین  مؤسسات  ـ  ف  

 000 54   000 54   000 15   000 39   المستمربتوزر  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 20
   62 000   62 000   6 000   56 000 للتربیة بقابس الجھویة للمندوبیة التابعة  التكوین مؤسسات   ـ  ق  

 000 62   000 62   000 6   000 56   المستمربقابس  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 21
   35 000   35 000   5 000   30 000 للتربیة بقبلي الجھویة للمندوبیة التابعة التكوین  مؤسسات ـ ك  

 000 35   000 35   000 5   000 30   المستمربقبلي  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 22
   65 000   65 000   5 000   60 000 للتربیة بمدنین الجھویة للمندوبیة التابعة التكوین  مؤسسات ـ ل  

 000 65   000 65   000 5   000 60    المستمربمدنین  والتكوین للتربیة  الجھوي المركز 23
   17 000   17 000   2 000   15 000 للتربیة بتطاوین الجھویة للمندوبیة التابعة التكوین مؤسسات ـ م  

 000 17   000 17   000 2   000 15    المستمر بتطاوین  والتكوین بیةللتر  الجھوي المركز 24
   693 000   693 000   103 000   590 000 أخرى تكوین  مؤسسات ـ ن  

 000 600   000 600   000 100   000 500   المركزالوطني لتكوین المكونین في التربیة 25
 000 51   000 51   000 1   000 50   معھد مھن التربیة بقربة 26
 000 21   000 21   000 1   000 20   معھد مھن التربیة بسوسة 27
 000 21   000 21   000 1   000 20   معھد مھن التربیة بصفاقس 28
   550 000   550 000   8 000   542 000 اإلجتماعي العمل مؤسسات 6
 000 112   000 112   000 2   000 110   عروس ببن  ببئرالقصعة النورللمكفوفین  اإلبتدائیة المدرسة 1
 000 133   000 133   000 1   000 132   بقابس النورللمكفوفین  اإلبتدائیة المدرسة 2
 000 126   000 126   000 1   000 125   بسوسة الكفیف معھد 3
 000 32   000 32   000 1   000 31   المدرسة اإلعدادیة النور للمكفوفین بقابس 4
 000 109   000 109   000 2   000 107   معھد المكفوفین حي حشاد ببئر القصعة 5
 000 38   000 38   000 1   000 37   المدرسة اإلبتدائیة للكفیف بسوسة 6

  57 592 000  57 592 000  2 120 000  55 472 000 المندوبیات الجھویة للتربیة 26
 000 235 1  000 235 1  000 110   000 125 1   1لتربیة بتونس المندوبیة الجھویة ل 1
 000 080 1  000 080 1  000 40   000 040 1  2المندوبیة الجھویة للتربیة بتونس  2
 000 978   000 978   000 93   000 885   المندوبیة الجھویة للتربیة بأریانة 3
 000 205 1  000 205 1  000 80   000 125 1  المندوبیة الجھویة للتربیة بمنوبة 4
 000 177 1  000 177 1  000 105   000 072 1  المندوبیة الجھویة للتربیة ببن عروس 5
 000 668 1  000 668 1  000 33   000 635 1  المندوبیة الجھویة للتربیة بزغوان 6
 000 849 2  000 849 2  000 134   000 715 2  المندوبیة الجھویة للتربیة ببنزرت 7
 000 255 2  000 255 2  000 150   000 105 2  المندوبیة الجھویة للتربیة بنابل 8
 000 520 2  000 520 2  000 75   000 445 2  المندوبیة الجھویة للتربیة بباجة 9
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 000 705 3  000 705 3  000 70   000 635 3  المندوبیة الجھویة للتربیة بجندوبة 10
 000 953 2  000 953 2  000 90   000 863 2  المندوبیة الجھویة للتربیة بالكاف 11
 000 611 2  000 611 2  000 40   000 571 2  المندوبیة الجھویة للتربیة بسلیانة 12
 000 125 4  000 125 4  000 75   000 050 4  المندوبیة الجھویة للتربیة بالقصرین 13
 000 650 1  000 650 1  000 140   000 510 1  المندوبیة الجھویة للتربیة بسوسة 14
 000 180 4  000 180 4  000 91   000 089 4  المندوبیة الجھویة للتربیة بالقیروان 15
 000 281 1  000 281 1  000 116   000 165 1  المندوبیة الجھویة للتربیة بالمنستیر 16
 000 677 2  000 677 2  000 112   000 565 2  المندوبیة الجھویة للتربیة بالمھدیة 17
 000 505 2  000 505 2  000 90   000 415 2   1المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس  18
 000 345 2  000 345 2  000 90   000 255 2  2المندوبیة الجھویة للتربیة بصفاقس  19
 000 270 2  000 270 2  000 50   000 220 2  المندوبیة الجھویة للتربیة بقفصة 20
 000 233 4  000 233 4  000 78   000 155 4  المندوبیة الجھویة للتربیة بسیدي بوزید 21
 000 923   000 923   000 43   000 880   ة الجھویة للتربیة بتوزرالمندوبی 22
 000 444 2  000 444 2  000 74   000 370 2  المندوبیة الجھویة للتربیة بقابس 23
 000 995   000 995   000 45   000 950   المندوبیة الجھویة للتربیة بقبلي 24
 000 390 2  000 390 2  000 70   000 320 2  المندوبیة الجھویة للتربیة بمدنین 25
 000 338 1  000 338 1  000 26   000 312 1  المندوبیة الجھویة للتربیة بتطاوین 26
  1 246 000  1 246 000   784 000   462 000 أخرى مؤسسات 5
 000 720   000 720   000 720     الدولیة  تونس مدرسة 1
 000 163   000 163   000 13   000 150   لبیداغوجي والبحوث التربویةالمركز الوطني للتجدید ا 2
 000 283   000 283   000 30   000 253   للصیانة  الوطني المركز 3
 000 48   000 48   000 14   000 34   بماطر اإلبتدائي المبیت 4
 000 32   000 32   000 7   000 25   زغوان بالمناقعة اإلبتدائي المبیت 5

 000 916 134  000 916 134  000 726 22  000 190 112  : التربیة لوزارة التابعة المؤسسات العمومیة   میزانیات جملة 1560
         وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي : 26الباب   

          التعلیــــم العالــــي  :1ج  349
  105 838 000  105 838 000  24 505 000  81 333 000 العالــي  التعلیــم مؤسســات  میزانیــات 189

   760 000   760 000   80 000   680 000 الزیتونة  لجامعة  التابعة  التعلیم مؤسسات  
 000 682   000 682   000 2   000 680   الزیتونة جامعة 1
 500 60   500 60   500 60     الدین ألصول العالي  المعھد 2
 500 16   500 16   500 16     بتونس اإلسالمیة  للحضارة العالي  المعھد 3
 000 1   000 1   000 1     مركز الدراسات اإلسالمیة بالقیروان 4
  8 598 000  8 598 000  1 658 000  6 940 000 تونس  لجامعة  التابعة  التعلیم مؤسسات  
 000 960 6  000 960 6  000 20   000 940 6  تونس جامعة 5
 000 497   000 497   000 497     بتونس واإلجتماعیة اإلنسانیة  العلوم كلیة 6
 000 195   000 195   000 195     للتصرف العالي  المعھد 7
 000 190   000 190   000 190     والتجاریة بتونس اإلقتصادیة  للعلوم العلیا المدرسة 8
 000 240   000 240   000 240     بتونس لتقنیاتوا  للعلوم العلیا المدرسة 9

 000 50   000 50   000 50     والثقافي الشبابي  للتنشیط العالي  المعھد 10
 000 126   000 126   000 126     المعھد العالي للفنون الجمیلة بتونس   11
 000 88   000 88   000 88     العلیا المعلمین  دار 12
 000 21   000 21   000 21     للموسیقى لعاليا  المعھد 13
 000 13   000 13   000 13     المسرحي  للفن العالي  المعھد 14
 000 90   000 90   000 90     بتونس الھندسیة للدراسات  التحضیري  المعھد 15
 000 30   000 30   000 30     المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتونس    16
 000 29   000 29   000 29     المعھد العالي لمھن التراث بتونس 17
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 000 40   000 40   000 40     تونس  ّالمعھد التحضیري للدراسات األدبیة والعلوم اإلنسانیة ب 18
 000 13   000 13   000 13     المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بزغوان 19
 000 16   000 16   000 16     المعھد العالي لألعمال بتونس 20
  3 147 000  3 147 000   557 000  2 590 000 جندوبة  لجامعة  التابعة  التعلیم مؤسسات  

 000 605 2  000 605 2  000 15   000 590 2  جامعة جندوبة 21
 000 220   000 220   000 220     والتصرف بجندوبة واإلقتصادیة  القانونیة  العلوم كلیة 22
 000 40   000 40   000 40     ّالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالكاف 23
 000 85   000 85   000 85     لعالي للعلوم اإلنسانیة بجندوبةالمعھد ا 24
 000 60   000 60   000 60     المعھد العالي للغات التطبیقیة واإلعالمیة بباجة 25
 000 9   000 9   000 9     المعھد العالي للفنون والحرف بسلیانة 26
 000 3   000 3   000 3     المعھد العالي للموسیقى والمسرح بالكاف 27
 000 50   000 50   000 50     المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بباجة 28
 000 75   000 75   000 75     المعھد العالي لإلعالمیة بالكاف 29
  14 553 000  14 553 000  6 813 000  7 740 000 تونس المنار  لجامعة  التابعة  التعلیم مؤسسات  

 000 848 7  000 848 7  000 108   000 740 7  المنارتونس  جامعة 30
 000 750   000 750   000 750     والطبیعیات والفیزیاء  للریاضیات  العلوم كلیة 31
 000 686   000 686   000 686     بتونس الطب كلیة 32
 000 785   000 785   000 785     بتونس  للمھندسین  الوطنیة المدرسة 33
 000 405   000 405   000 405     بتونس السیاسیة  والعلوم الحقوق ةكلی 34
 000 257   000 257   000 257     بتونس والتصرف اإلقتصادیة  العلوم كلیة 35
 000 250 3  000 250 3  000 250 3    الحیة  للغات  بورقیبة معھد 36
 000 80   000 80   000 80     بتونس  اإلنسانیة للعلوم العالي  المعھد 37
 000 159   000 159   000 159     المعھد العالي للتكنولوجیات الطبیة بتونس 38
 000 96   000 96   000 96     بالمنار الھندسیة للدراسات  التحضیري  المعھد 39
 000 180   000 180   000 180     المعھد العالي لإلعالمیة 40
 000 57   000 57   000 57     لوجیة التطبیقیة بتونسالمعھد العالي للعلوم البیو 41
  12 671 000  12 671 000  2 481 000  10 190 000 بقرطاج  لجامعة  التابعة  التعلیم مؤسسات  

 000 215 10  000 215 10  000 25   000 190 10  بقرطاج جامعة 42
 000 340   000 340   000 340     ببنزرت  العلوم كلیة 43
 000 145   000 145   000 145     بتونس والسیاسیة  القانونیة  العلوم كلیة 44
 000 152   000 152   000 152     بنابل والتصرف اإلقتصادیة  العلوم كلیة 45
 000 190   000 190   000 190     معھد الدراسات العلیا التجاریة 46
 000 70   000 70   000 70     بنابل الھندسیة للدراسات  التحضیري  المعھد 47
 000 100   000 100   000 100     والتقنیة العلمیة للدراسات  التحضیري  المعھد 48
 000 300   000 300   000 300     التكنولوجیا و  التطبیقیة للعلوم الوطني  المعھد 49
 000 75   000 75   000 75     للتقنیات التونسیة المدرسة 50
 000 88   000 88   000 88     التكنولوجیا بماطر و التطبیقیة للعلوم العالي  دالمعھ 51
 000 230   000 230   000 230     والتعمیر  المعماریة  للھندسة  الوطنیة المدرسة 52
 000 50   000 50   000 50     بنابل  الجمیلة للفنون العالى  المعھد 53
 000 185   000 185   000 185     المعھد العالي للغات بتونس 54
 000 35   000 35   000 35     العلیا لإلحصاء و تحلیل المعلومات المدرسة 55
 000 120   000 120   000 120     المدرسة الوطنیة للمھندسین بقرطاج 56
 000 65   000 65   000 65     المعھد العالي  لتكنوجیات البیئة والعمران والبنیان   57
 000 50   000 50   000 50     المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة ببنزرت 58
 000 48   000 48   000 48     المعھد العالي للغات بنابل    59
 000 90   000 90   000 90     لعلوم وتكنولوجیات البیئة ببرج السدریة العالي  المعھد 60
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 000 40   000 40   000 40     للسمعي البصري والسینما بقمرت العلیا المدرسة 61
 000 40   000 40   000 40     المعھد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت 62
 000 11   000 11   000 11     ببنزرت  للمھندسین  ةالوطنی المدرسة 63
 000 17   000 17   000 17     المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا المتقدمة ببرج السدریة    64
 000 15   000 15   000 15     المعھد العالي لتكنولوجیات اإلعالمیة واإلتصال ببرج السدریة 65
  6 548 000  6 548 000  1 696 000  4 852 000 منوبـة  لجامعــة لتابعــةا التعلیــم مؤسســات  

 000 897 4  000 897 4  000 45   000 852 4  جامعھ منوبة 66
 000 440   000 440   000 440     بمنوبة  اآلداب والفنون واإلنسانیات كلیة 67
 000 45   000 45   000 45     بتونس  للتوثیق العالي  المعھد 68
 000 80   000 80   000 80     األخبار وعلوم الصحافة معھد 69
 000 5   000 5   000 5     تونس المعاصر  العالي لتاریخ  المعھد 70
 000 325   000 325   000 325     المؤسسات وإدارة  للمحاسبة المعھدالعالي 71
 000 240   000 240   000 240     بتونس للتجارة العلیا المدرسة 72
 000 100   000 100   000 100     اإلعالمیة  لعلوم  الوطنیة المدرسة 73
 000 100   000 100   000 100     المدرسة العلیا لعلوم وتكنولوجیات التصمیم 74
 000 190   000 190   000 190     المعھد العالي لفنون الملتیمیدیا بمنوبة 75
 000 76   000 76   000 76     یوتكنولوجیا بسیدي ثابتالمعھد العالي للب 76
 000 50   000 50   000 50     لإلقتصاد الرقمي بمنوبة العلیا المدرسة 77
  1 617 000  1 617 000   470 000  1 147 000 تونس اإلفتراضیة  لجامعــة التابعــة التعلیــم مؤسســات  

 000 397 1  000 397 1  000 250   000 147 1  جامعة تونس اإلفتراضیة 78
 000 220   000 220   000 220     المستمر والتكوین  للتربیة المعھد العالي 79
  6 918 000  6 918 000  2 228 000  4 690 000 سوسة لجامعــة  التابعــة التعلیــم  مؤسسـات  

 000 735 4  000 735 4  000 45   000 690 4  سوسة جامعة 80
 000 340   000 340   000 340     بسوسة الطب كلیة 81
 000 230   000 230   000 230     السیاسیة بسوسة     والعلوم الحقوق كلیة 82
 000 205   000 205   000 205     بسوسة اإلنسانیة  والعلوم اآلداب كلیة 83
 000 157   000 157   000 157     بسوسة للتصرف العالي  المعھد 84
 000 200   000 200   000 200     التكنولوجیا بسوسة و التطبیقیة للعلوم العالي  المعھد 85
 000 19   000 19   000 19     بسوسة للموسیقى العالي  المعھد 86
 000 150   000 150   000 150     بسوسة  الجمیلة للفنون العالى  المعھد 87
 000 105   000 105   000 105      اإلتصال سوسةالمعھد العالي للنقل وخدمات 88
 000 110   000 110   000 110     المعھد العالي لإلعالمیة و تقنیات اإلتصال بحمام سوسة 89
 000 50   000 50   000 50     المعھد العالي للمالیة والجبایة بسوسة 90
 000 87   000 87   000 87     ّمعھد الدراسات العلیا التجاریة بسوسة 91
 000 200   000 200   000 200     المدرسة الوطنیة للمھندسین بسوسة 92
 000 140   000 140   000 140     المدرسة العلیا للعلوم و التكنولوجیا بحمام بسوسة 93
 000 190   000 190   000 190     كلیة العلوم اإلقتصادیة والتصرف بسوسة    94
  7 946 000  7 946 000  1 721 000  6 225 000 المنستبر لجامعــة  التابعــة التعلیــم  مؤسسـات  

 000 295 6  000 295 6  000 70   000 225 6  المنستیر جامعة 95
 000 170   000 170   000 170     بالمنستیر الطب كلیة 96
 000 125   000 125   000 125     بالمنستیر األسنان طب كلیة 97
 000 191   000 191   000 191     بالمنستیر الصیدلة كلیة 98
 000 275   000 275   000 275     بالمنستیر  العلوم كلیة 99

 000 150   000 150   000 150     بالمھدیة والتصرف اإلقتصادیة  العلوم كلیة 100
 000 180   000 180   000 180     بالمنستیر  للمھندسین  الوطنیة المدرسة 101
 000 70   000 70   000 70     المنستیر الھندسیة للدراسات  التحضیري  المعھد 102
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 000 50   000 50   000 50     نین   المعھد العالي للغات المطبقة بالمك 103
 000 105   000 105   000 105     المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر 104
 000 90   000 90   000 90     المعھد العالي لإلعالمیة والریاضیات  بالمنستیر 105
 000 35   000 35   000 35     المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمھدیة 106
 000 60   000 60   000 60     المعھد العالي لمھن الموضة بالمنستیر 107
 000 30   000 30   000 30     المعھد العالي لإلعالمیة  بالمھدیة 108
 000 75   000 75   000 75     المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالمھدیة 109
 000 45   000 45   000 45     المعھد العالي للفنون والحرف بالمھدیة 110

  3 998 000  3 998 000   658 000  3 340 000 القیروان لجامعــة  التابعــة التعلیــم  مؤسسـات  
 000 365 3  000 365 3  000 25   000 340 3  االقیروان جامعة 111
 000 150   000 150   000 150     بالقیروان اإلنسانیة  والعلوم اآلداب كلیة 112
 000 36   000 36   000 36     المعھد العالي للفنون والحرف بالقیروان 113
 000 120   000 120   000 120     المعھد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان 114
 000 50   000 50   000 50     المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالقیروان 115
 000 60   000 60   000 60     المعھد العالي للدراسات القانونیة والسیاسیة بالقیروان 116
 000 37   000 37   000 37     المعھد العالي للفنون والحرف بالقصرین 117
 000 45   000 45   000 45     المعھد العالي للریاضیات التطبیقیة و اإلعالمیة بالقیروان 118
 000 40   000 40   000 40     المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بسبیطلة 119
 000 20   000 20   000 20     المعھد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید 120
 000 30   000 30   000 30     المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بالقیروان 121
 000 15   000 15   000 15     المعھد العالي لعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالقصرین 122
 000 30   000 30   000 30     كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید 123

  12 421 000  12 421 000  2 691 000  9 730 000 صفاقــس  لجامعــة التابعــة التعلیــم مؤسســات  
 000 793 9  000 793 9  000 63   000 730 9  صفاقس جامعة 124
 000 302   000 302   000 302     بصفاقس ّالطب كلیة 125
 000 324   000 324   000 324     بصفاقس والتصرف اإلقتصادیة  العلوم كلیة 126
 000 200   000 200   000 200     بصفاقس الحقوق كلیة 127
 000 215   000 215   000 215     بصفاقس اإلنسانیة  والعلوم اآلداب كلیة 128
 000 368   000 368   000 368     بصفاقس  العلوم كلیة 129
 000 350   000 350   000 350     بصفاقس  للمھندسین  الوطنیة المدرسة 130
 000 80   000 80   000 80     بصفاقس الھندسیة للدراسات  التحضیري  المعھد 131
 000 100   000 100   000 100     بصفاقس للتجارة العلیا المدرسة 132
 000 150   000 150   000 150     للفنون الجمیلة بصفاقس العالي  المعھد 133
 000 14   000 14   000 14     بصفاقس للموسیقى العالي  المعھد 134
 000 85   000 85   000 85     العالي إلدارة األعمال بصفاقس  المعھد 135
 000 115   000 115   000 115     المعھد العالي لإلعالمیة والملتیمیدیا بصفاقس 136
 000 90   000 90   000 90     المعھد العالي لإللكترونیك واإلتصال بصفاقس 137
 000 102   000 102   000 102     المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بصفاقس 138
 000 73   000 73   000 73     ّمعھد الدراسات العلیا التجاریة بصفاقس 139
 000 60   000 60   000 60     المعھد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس 140

  3 310 000  3 310 000   440 000  2 870 000 قفصة  لجامعــة التابعــة التعلیــم مؤسســات  
 000 885 2  000 885 2  000 15   000 870 2  جامعة قفصة 141
 000 100   000 100   000 100     كلیة العلوم بقفصة 142
 000 50   000 50   000 50     المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة 143
 000 63   000 63   000 63     المعھد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة 144
 000 60   000 60   000 60     لي للفنون والحرف بقفصةالمعھد العا 145
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 000 60   000 60   000 60     المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقفصة 146
 000 25   000 25   000 25     المعھد العالي لعلوم وتكنولوجیات الطاقة بقفصة 147
 000 30   000 30   000 30     المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتوزر 148
 000 20   000 20   000 20     بقفصة الھندسیة للدراسات  التحضیري  المعھد 149
 000 17   000 17   000 17      الوطنیة للمھندسین بقفصةالمدرسة 150

  7 250 000  7 250 000  1 080 000  6 170 000 قابس  لجامعــة التابعــة التعلیــم مؤسســات  
 000 202 6  000 202 6  000 32   000 170 6  جامعة قابس 151
 000 185   000 185   000 185     بقابس  العلوم كلیة 152
 000 121   000 121   000 121     بقابس  للمھندسین  الوطنیة المدرسة 153
 000 100   000 100   000 100     التكنولوجیا بقابس و التطبیقیة للعلوم العالي  المعھد 154
 000 93   000 93   000 93     بقابس للتصرف المعھد العالي 155
 000 130   000 130   000 130     للغات بقابس العالي  المعھد 156
 000 74   000 74   000 74     المعھد العالي للفنون والحرف بقابس 157
 000 85   000 85   000 85     المعھد العالي لإلعالمیة والملتیمیدیا بقابس 158
 000 26   000 26   000 26     بقابس  المعھد العالي للدراسات القانونیة 159
 000 50   000 50   000 50     العالي للبیولوجبا التطبیقیة بمدنینالمعھد  160
 000 25   000 25   000 25     المعھد العالي لعلوم وتقنیات المیاه بقابس 161
 000 30   000 30   000 30     المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بمدنین   162
 000 82   000 82   000 82     المعھد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس 163
 000 12   000 12   000 12     المعھد العالي للفنون و الحرف بتطاوین 164
 000 35   000 35   000 35     المعھد العالي لإلعالمیة بمدنین 165

  10 402 000  10 402 000  1 932 000  8 470 000 المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة  
 000 817   000 817   000 200   000 617   برادس التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 166
 000 682   000 682   000 110   000 572   بنابل التكنولوجیة المعھد العالي للدراسات 167
 000 405   000 405   000 100   000 305   بقصر ھالل التكنولوجیة العالي للدراسات  المعھد 168
 000 445   000 445   000 150   000 295   بسوسة التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 169
 000 535   000 535   000 95   000 440   بقابس التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 170
 000 535   000 535   000 75   000 460   بقفصة  التكنولوجیة للدراسات العالي لمعھد 171
 000 638   000 638   000 141   000 497   بصفاقس التكنولوجیة العالي للدراسات  المعھد 172
 000 555   000 555   000 75   000 480   بالشرقیة   التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 173
 000 400   000 400   000 73   000 327   بالقیروان   التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 174
 000 405   000 405   000 80   000 325   بجربة التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 175
 000 399   000 399   000 88   000 311   بالمھدیة التكنولوجیة  للدراسات االعالي  المعھد 176
 000 375   000 375   000 80   000 295   بزغوان التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 177
 000 505   000 505   000 75   000 430    بجندوبة التكنولوجیة للدراسات المعھد العالي 178
 000 465   000 465   000 70   000 395    بالكاف التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 179
 000 234   000 234   000 25   000 209    بقبلي التكنولوجیة للدراسات المعھد العالى 180
 000 480   000 480   000 80   000 400    ببنزرت التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 181
 000 415   000 415   000 50   000 365    بسلیانة التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 182
 000 330   000 330   000 55   000 275    بسیدي بوزید التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 183
 000 295   000 295   000 60   000 235    بتوزر التكنولوجیة العالي للدراسات  المعھد 184
 000 420   000 420   000 90   000 330    بباجة التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 185
 000 344   000 344   000 45   000 299    بالقصرین التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 186
 000 175   000 175   000 30   000 145    بتطاوین التكنولوجیة للدراسات العالي  المعھد 187
 000 243   000 243   000 55   000 188   المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین 188
 000 305   000 305   000 30   000 275   المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة 189
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   466 000   466 000       466 000 الھیئة الوطنیة للتقییم  وضمان الجودة و اإلعتماد 1
 000 466   000 466     000 466   ئة الوطنیة للتقییم  وضمان الجودة و اإلعتمادالھی 1
  5 233 000  5 233 000      5 233 000 القریة اللغویة  1
 000 233 5  000 233 5    000 233 5  القریة اللغویة  1

 8 60 01 000  60 801 000  10 602 000  50 199 000 مؤسسات الخدمات الجامعیة 156
  60 801 000  60 801 000  10 602 000  50 199 000 جامعیــة وأحیــاء مراكــز  مبیتــات  مطاعــم 156

  24 497 000  24 497 000  5 082 000  19 415 000 بتونس للشمال الخدمات الجامعیة لدیوان التابعة المؤسسات  
 000 430 19  000 430 19  000 15   000 415 19  بتونس للشمال الجامعیة الخدمات  دیوان 1
 000 60   000 60   000 60     ببوشوشة الجامعي المطعم 2
 000 10   000 10   000 10     السابع بالمنزه الجامعي المطعم 3
 000 70   000 70   000 70     األعلى بالعمران الجامعي المطعم 4
 000 100   000 100   000 100     بنابل الجامعي المطعم 5
 000 35   000 35   000 35     بالشرقیة الجامعي المطعم 6
 000 135   000 135   000 135     الجامعي  بالمركب الجامعي المطعم 7
 000 110   000 110   000 110     الرابطة الجامعي المطعم 8
 000 117   000 117   000 117     بمنوبة الجامعي ابن زیدون المطعم 9

 000 35   000 35   000 35     الجامعي علي الدوعاجي بتونس المطعم 10
 000 60   000 60   000 60     الجامعي ابن منظور برادس المطعم 11
 000 60   000 60   000 60     الجامعي حنبعل بالكاف المطعم 12
 000 30   000 30   000 30     الجامعي مصطفى خریف بزغوان المطعم 13
 000 80   000 80   000 80     الجامعي علي البلھوان بجندوبة المطعم 14
 000 83   000 83   000 83     الجامعي حسین الجزیري بمنوبة المطعم 15
 000 72   000 72   000 72     الجامعي نیابولیس نابل الحي 16
 000 164   000 164   000 164     ببنزرت   المطعم الجامعي 17
 000 57   000 57   000 57     فیل بمیتیال  الجامعي الحي 18
 000 135   000 135   000 135     بمونفلوري  الجامعي الحي 19
 000 100   000 100   000 100     الطابیة  برأس  الجامعي الحي 20
 000 27   000 27   000 27     بأریانة  الجامعي الحي 21
 000 80   000 80   000 80     عروس ببن  يالجامع الحي 22
 000 85   000 85   000 85     1 بباردو  الجامعي الحي 23
 000 61   000 61   000 61     2 بباردو  الجامعي الحي 24
 000 80   000 80   000 80     بتونس الحدائق  الجامعي الحي 25
 000 145   000 145   000 145     بالمروج  الجامعي الحي 26
 000 110   000 110   000 110     الشط  حمام  الجامعي الحي 27
 000 100   000 100   000 100     بالریجیا  الجامعي الحي 28
 000 93   000 93   000 93     بماطر  الجامعي الحي 29
 000 100   000 100   000 100      الشط خیرالدین التونسي بحمام  الجامعي الحي 30
 000 92   000 92   000 92     فاقا بباجة  الجامعي الحي 31
 000 93   000 93   000 93     زاما بسلیانة  الجامعي الحي 32
 000 70   000 70   000 70     سیكا فینیرا بالكاف  الجامعي الحي 33
 000 23   000 23   000 23     خلدون  إبن  الجامعي المبیت 34
 000 95   000 95   000 95     السابع  بالمنزه  شوقي  معيالجا المبیت 35
 000 45   000 45   000 45     3  باردو  الجامعي المبیت 36
 000 23   000 23   000 23     بالمنزه  الجامعي المبیت 37
 000 75   000 75   000 75     ببنزرت للطالبات  الجامعي المبیت 38
 000 17   000 17   000 17     وزمیل بنھج  الجامعي المبیت 39
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 000 25   000 25   000 25     بأریانة ‘شرف  إبن‘  الجامعي المبیت 40
 000 35   000 35   000 35     عروس  ببن  الجامعي المبیت 41
 000 23   000 23   000 23     أریانة ثامر  الجامعي المبیت 42
 000 37   000 37   000 37     تونس بورقیبة فطومة  الجامعي المبیت 43
 000 27   000 27   000 27     الخضراء  بباب  الجامعي المبیت 44
 000 23   000 23   000 23     الزھور حي  الجامعي المبیت 45
 000 50   000 50   000 50     أریانة  المطار طریق  الجامعي المبیت 46
 000 67   000 67   000 67     الیاسمین  الجامعي المبیت 47
 000 110   000 110   000 110     1 األعلى  العمران  الجامعي المبیت 48
 000 69   000 69   000 69     2 األعلى  العمران  الجامعي المبیت 49
 000 100   000 100   000 100     3 األعلى  العمران  الجامعي المبیت 50
 000 48   000 48   000 48     تونس مدرید  نھج  الجامعي المبیت 51
 000 22   000 22   000 22     تونس رشد  إبن  الجامعي المبیت 52
 000 19   000 19   000 19     تونس الریاض  الجامعي المبیت 53
 000 30   000 30   000 30     السابع بالمنزه بلقیس  الجامعي المبیت 54
 000 76   000 76   000 76      الجامعي ابن زھر بمنوبة المبیت 55
 000 116   000 116   000 116     بمنوبة للطالبات  الجامعي المبیت 56
 000 155   000 155   000 155     بنابل  الجامعي المبیت 57
 000 102   000 102   000 102     بالمروج  الجامعي المبیت 58
 000 102   000 102   000 102     بالوردیة  الجامعي المبیت 59
 000 110   000 110   000 110     منوبة البساتین  الجامعي المبیت 60
 000 63   000 63   000 63     یوغرطة بالكاف  الجامعي المبیت 61
 000 113   000 113   000 113     محمود المسعدي بجندوبة  الجامعي المبیت 62
 000 74   000 74   000 74     موسى بن نصیر بزغوان  الجامعي المبیت 63
 000 85   000 85   000 85     الطاھر الحداد بنابل  الجامعي المبیت 64
 000 12   000 12   000 12     لثقافيا  والتنشیط  الدرامیة للفنون الجامعي المركز 65
 000 1   000 1   000 1     المركز الثقافي والریاضي بمنوبة 66
 000 1   000 1   000 1     المركزالجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بجندوبة 67
 000 23   000 23   000 23     المطعم الجامعي سیدي بوسعید 68
 000 120   000 120   000 120     ق منزل عبد الرحمان ببنزرتطری  الجامعي المبیت 69
 000 80   000 80   000 80     طریق منزل عبد الرحمان ببنزرت الجامعي المطعم 70
 000 90   000 90   000 90      بقلیبیة  الحي الجامعي 71
 000 40   000 40   000 40      بدار المعلمین العلیا   الحي الجامعي 72
 000 39   000 39   000 39     المطعم الجامعي بالمروج 73
 000 48   000 48   000 48     م الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 74
 000 2   000 2   000 2     المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بنابل   75
 000 1   000 1   000 1     باجة   المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي ب 76
 000 1   000 1   000 1     المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بسلیانة    77
 000 1   000 1   000 1     المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالكاف   78
  17 995 000  17 995 000  2 854 000 14 15 1 000 بسوسة للوسط الجامعیة  الخدمات لدیوان التابعة المؤسسات  

 000 144 15  000 144 15  000 3   000 141 15  بسوسة للوسط الجامعیة الخدمات  دیوان 79
 000 79   000 79   000 79     بالمنستیر  الورود الجامعي المطعم 80
 000 221   000 221   000 221     بالمنستیر  سقانص الجامعي المطعم 81
 000 120   000 120   000 120     المھدیة الجامعي المطعم 82
 000 55   000 55   000 55     المطعم الجامعي القصرین 83
 000 84   000 84   000 84     ابن رشد القیروان الجامعي المطعم 84
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 000 120   000 120   000 120     بسوسة الریاض الجامعي المطعم 85
 000 123   000 123   000 123     ابن الجزار القیروان  الجامعي الحي 86
 000 63   000 63   000 63     الفارابي سوسة  الجامعي الحي 87
 000 148   000 148   000 148     بسوسة  الغزالي  يالجامع الحي 88
 000 103   000 103   000 103     بسوسة  خلدون  إبن  الجامعي الحي 89
 000 125   000 125   000 125     بالقیروان نافع إبن عقبة  الجامعي الحي 90
 000 70   000 70   000 70      ھالل بقصر  الجامعي الحي 91
 000 125   000 125   000 125     بالمنستیر بورقیبة فطومة  معيالجا الحي 92
 000 114   000 114   000 114     بسوسة سیناء  إبن  الجامعي الحي 93
 000 53   000 53   000 53     بالقیروان صبرة  الجامعي الحي 94
 000 104   000 104   000 104     الجامعي ابن خلدون بسیدي بوزید الحي 95
 000 54   000 54   000 54      المكنین1934 سبتمبر 5  الحي الجامعي 96
 000 63   000 63   000 63     المبیت الجامعي الیاسمین  سوسة    97
 000 75   000 75   000 75     الحي الجامعي بسبیطلة 98
 000 48   000 48   000 48     المبیت الجامعي القصرین 99

 000 47   000 47   000 47     الورد بسوسة    ریاض  الجامعي المبیت 100
 000 108   000 108   000 108     بالمنستیر ‘البساتین‘  الجامعي المبیت 101
 000 41   000 41   000 41     المنستیر  أوت 3  الجامعي المبیت 102
 000 86   000 86   000 86     بالقیروان  ‘رقادة‘  الجامعي المبیت 103
 000 55   000 55   000 55     بالمنستیر ‘مازري إمام‘  الجامعي المبیت 104
 000 85   000 85   000 85     بالمنستیر  سقانص  الجامعي المبیت 105
 000 104   000 104   000 104     بسوسة سھلول  الجامعي المبیت 106
 000 119   000 119   000 119     المھدیة  الجامعي المبیت 107
 000 37   000 37   000 37     الفاطمي المھدیة  الجامعي المبیت 108
 000 60   000 60   000 60     ابن رشیق القیروان  الجامعي المبیت 109
 000 5   000 5   000 5     بالمنستیر الجامعي الثقافي المركز 110
 000 5   000 5   000 5     سوسة ‘عمر بن یحیى‘ الجامعي الثقافي المركز 111
 000 2   000 2   000 2     المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي المھدیة 112
 000 10   000 10   000 10     القیروان رقادة الجامعي الثقافي المركز 113
 000 2   000 2   000 2     بسیدي بوزید    الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي المركز 114
 000 2   000 2   000 2     الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالقصرین    المركز 115
 000 36   000 36   000 36     المطعم الجامعي الرجیش بالمھدیة 116
 000 36   000 36   000 36     المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة 117
 000 28   000 28   000 28     المطعم الجامعي القصرین 118
 000 36   000 36   000 36     المطعم الجامعي سیدي بوزید 119

  18 309 000  18 309 000  2 666 000  15 643 000 بصفاقس للجنوب الجامعیة  الخدمات لدیوان التابعة المؤسسات  
 000 645 15  000 645 15  000 2   000 643 15  بصفاقس  للجنوب الجامعیة الخدمات  دیوان 120
 000 68   000 68   000 68     صفاقس  -  المنار الجامعي المطعم 121
 000 76   000 76   000 76     المطعم الجامعي الزیاتین  122
 000 170   000 170   000 170     المطعم الجامعي الواحات قابس  123
 000 105   000 105   000 105     المطعم الجامعي ابن راشد 124
 000 23   000 23   000 23     المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس  125
 000 33   000 33   000 33     المطعم الجامعي خیر الدین التونسي بجربة  126
 000 60   000 60   000 60     المطعم الجامعي ابن عرفة قفصة  127
 000 114   000 114   000 114     صفاقس  - الجزار  إبن  الجامعي الحي 128
 000 90   000 90   000 90     صفاقس  -  شباط  إبن  الجامعي الحي 129
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 000 146   000 146   000 146     سصفاق  -  النوري علي  الجامعي الحي 130
 000 174   000 174   000 174     بقابس  الخطاب بن عمر  الجامعي الحي 131
 000 169   000 169   000 169     بصفاقس منصور سیدي  الجامعي الحي 132
 000 327   000 327   000 327     صفاقس  -  الیاسمین  الجامعي الحي 133
 000 17   000 17   000 17      قبلي الحي الجامعي 134
 000 82   000 82   000 82     الحي الجامعي سیدي مرزوق قابس  135
 000 102   000 102   000 102     الحي الجامعي توزر 136
 000 35   000 35   000 35     الحي الجامعي مدنین 137
 000 40   000 40   000 40     الحي الجامعي تطاوین 138
 000 35   000 35   000 35     بصفاقس  البجاوي الرائد  نھج  الجامعي المبیت 139
 000 35   000 35   000 35     بصفاقس  -  البساتین  -  الجامعي المبیت 140
 000 33   000 33   000 33     بصفاقس تنیور  الجامعي المبیت 141
 000 44   000 44   000 44     بصفاقس  سحنون إمام  الجامعي المبیت 142
 000 70   000 70   000 70     صفاقس  -  الفرابي  الجامعي المبیت 143
 000 52   000 52   000 52      قابس-   سرح أبي  إبن  الجامعي المبیت 144
 000 97   000 97   000 97     المبیت الجامعي ابن منظور قفصة  145
 000 57   000 57   000 57     المبیت الجامعي أولیس جربة  146
 000 122   000 122   000 122     المبیت الجامعي النخیل قابس  147
 000 24   000 24   000 24     المبیت الجامعي التیفاشي  148
 000 1   000 1   000 1     صفاقس  -  الجامعي الثقافي المركز 149
 000 1   000 1   000 1     قابس  -  الجامعي الثقافي المركز 150
 000 99   000 99   000 99     المطعم الجامعي قابس 151
 000 1   000 1   000 1     - قفصة- المركز الثقافي الجامعي  152
 000 79   000 79   000 79     الحي الجامعي الفجاء بمدنین 153
 000 82   000 82   000 82     المطعم الجامعي األنس بالقطب التكنولوجي بصفاقس   154
 000 1   000 1   000 1     المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بمدنین    155
         المبیت الجامعي بقفصة 156

   770 000   770 000   40 000   730 000 مركز الحساب الخوارزمي  1
 000 770   000 770   000 40   000 730   مركز الحساب الخوارزمي  1
   301 000   301 000   160 000   141 000 مؤسسات العمل الثقافي  1
 000 301   000 301   000 160   000 141   الجامعي النشر مركز 1

التعلیم (ة التعلیم العالي والبحث العلمي راجملة میزانیة المؤسسات التابعة لوز 349
  167 710 000 7 167 10 000  35 307 000  132 403 000 ) العالي

   691 000   691 000   48 000   643 000 البحث العلمي: 2جزء   
   691 000   691 000   48 000   643 000 البحث مؤسسات  
 000 166   000 166   000 35   000 131   مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة 1
 000 393   000 393   000 13   000 380    العلمي والتقنيالمركز الوطني الجامعي للتوثیق 2
 000 132   000 132     000 132   مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات واألدیان المقارنة 3

البحث (ة التعلیم العالي والبحث العلمي راجملة میزانیة المؤسسات التابعة لوز 3
   691 000 69  1 000   48 000   643 000 ) العلمي

  168 401 000  168 401 000  35 355 000  133 046 000 ة التعلیم العالي والبحث العلميراجملة میزانیة المؤسسات التابعة لوز    352
  979 921 000 97 9 921 000  452 180 000  527 741 000  =  ترتیبیا بمیزانیة الدولة  الملحقة  العمومیة  لمیزانیات المؤسسات العامة الجملة   2 523
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  1ملحق عدد 

  

   جديد"أ " دول ــج

  المواد والتجهيزات والخدماتقائـمــة 

  من األداء على الـقيمـة المـضـافةالمعفاة 

  

  

I. المنتوجات: 

  

 :توريد وبيع -

  

 .الحليب الطري غير مجمع وغير ممزوج بالسكر سواء كان برمته أو غير محتوي على زبدته )1

  .حليبالدقيق الممزوج بال )2

3( من طرف الرضع والمرضى استعمالهر والمجمع ممزوج أو غير ممزوج بالسكر مصنوع بصفة خاصة قصد تسهيل الحليب المصب 
   . حكوميوالذي تضبط قائمته بمقتضى أمر

  . فول وزيت الصوجة )4

  

 .ني للزيتالزيتون المكررة من طرف الديوان الوط الزيوت النباتية قصد خلطها مع زيت الزيتون وزيت فيتورة )5

  

 . وتعليبهالسكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة )6

 

 : الخاص بالقاصرين عن الحركة العضوية واآلالت والمصفاة ألجهزة تصفية الدم والمدرجة بالجدول الموالي االستعمالاآلالت ذات  )7

  

  

 بيان المنتوجات  أعـداد التعريفة

  .محلول تصفية الدم  30 – 04م 

  .مصفاة ألجهزة تصفية الدم  84 – 21م 

  .مقاعد وعربات مشابهة إلستعمال المقعدين و لو بمحرك أو بها جهاز آخر للدفع  87 - 13م 

  .حقيبة أدوات لحقن الشرايين إنتترانول كاتار إنترافينوس-كلى صناعية  90 – 18م 

  90 - 21م 

  

رقبيات (آالت وأجهزة جبر الكسر ) احيةداخل في ذلك المحازم الطبية الجر(أجهزة لمقاومة إعوجاج الجسم 
آالت وأجهزة لطب األسنان والعيون وغير ذلك من اآلالت لتمكين الصم من السمع وغيرها من اآلالت ) وجبريات

التي تمسك باليد أو يحملها الشخص أو يقع زرعها في الجسم لتالفي عجز أو سقوط بدني بإستثناء أجهزة 
  .الثمينةوآالت صنع األسنان من المعادن 
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 وورق البوليتيالن المعد )ألياف(معدة للفالحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة األرض  ورق البوليتيالن وأغلفة ودوائر )8
 : لمعالجة وخزن التبن والعلف األخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد الالزمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية 

  

 ،ن طرف وزارة الفالحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافهايتم الشراء م -

  

وفي صورة عدم حصول ذلك يجب أن يستظهر الخاضع لألداء لدى إدارة األداءات بشهادة مسلمة له من طرف وزارة الفالحة تبين  -
 .إستعمال ومصير المنتوج وتحمل تاريخ ورقم فاتورة البيع المتعلقة بذلك

  

  : قطرة قطرة والتي تدخل في صناعة محطات الريالمواد اآلتية  )9

  

 بيان المنتـوجات  أعداد التعريفة

 .قطار ميكروجات ولوازم للربط  39 - 17م 

 .مصافي وخراطيش للري قطرة قطرة  84 - 21م 

  .عدادات ماء للري قطرة قطرة 90 - 28م 

  

 : توريد  عند كل عمليةاالستظهار باإلعفاء يجب على الموردين نتفاعلال

  

بشهادة مسلمة من طرف الوزارة المعنية مبينة إلسم وصفة المنتفع وكذلك قائمة المنتوجات و التجهيزات المزمع إستيرادها وتضاف  -
 .الشهادة نسخة من فاتورة المزود مؤشرة من طرف نفس الوزارة إلى هذه

  

التي تمكن من التعريف بالمعدات ...) ، ملخصات وغيرهابيانات( وبطلب من مصلحة الديوانة، بكل الوثائق الفنية االقتضاءعند  -
  .المستوردة

  

بالنسبة لشراءاتهم المحلية، يجب على المنتفعين أن يرسلوا قبل الشراء إلى مركز مراقبة األداءات التابع لدائرتهم مطلبا في الشراء 
  .باإلعفاء مصحوبا بالوثائق المشار إليها أعاله

  

  .ادة شراء باإلعفاء، يحتفظ المزود بنسخة منها لإلستظهار بها لدى اإلدارة عند الطلبتسلم إلى المعني باألمر شه

  

يلتزم المنتفعون كتابيا عند كل عملية إقتناء، بعدم التفويت في المواد المقتناة والمتمتعة باإلعفاء بالدفع الفوري   
قع تحويلها عن وجهتها المميزة وذلك دون المساس بالعقوبات لألداءات والمعاليم الموظفة على هذا النوع من المنتوجات التي قد ي

  . المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل

  

 .حامض الجيبرالين )10

 

  .الفرنيز ومبيدات الطحالب الصالحة لمعالجة القوارص والغالل األخرى )11
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جات ويجب أن يقع ذكر المنتفعين المشار إليهم يمنح اإلعفاء للمجمع المهني للقوارص والغالل وكذلك لمستعملي هذا النوع من المنتو
  .أعاله كقابلين حقيقيين لتلك المنتوجات على التصريح الديواني لإلستهالك

  

أما بالنسبة للواردات المنجزة من طرف المستعملين أنفسهم، فيجب أن تحمل الفاتورات المقدمة لدعم التصاريح الديوانية لإلستهالك 
  .قوارص والغاللتأشيرة المجمع المهني لل

  

  :معدات التجهيز المعدة للفالحة والمدرجة ضمن الجدول التالي )12

  

  بيان المنتــوجات  أعداد التعريفة

 .بيوت مكيفة 73 -  08

المسحوقة ذات معدة لبث أو تفريق أو رش المواد المائعة  أو ) تستعمل ولو باليد(آالت ميكانيكية  84 - 24م 
 .اإلستعمال الفالحي

ماكينات وآالت وأدوات للفالحة ولزراعة الزهور ومعدات لتحضير وخدمة األرض وللزراعة بإستثناء  84 - 32م 
 ين والحدائق والميادين الرياضيةاألسطوانات المعدة لتنضيد حشائش البسات

ماكينات وآالت وأدوات لجمع المنتوجات الفالحية ودرسها، وآالت الضغط على حزم التبن والقرط  84 - 33م 
الحية الغرابل وماشابهها معدة لتنظيف الحبوب وآالت فرز البيض والغالل وغيرها من المنتوجات الفو

 .بإستثناء آالت جز األعشاب

 .ينات وآالت أخرى إلستخراج اللبنماكينات إلستدرار اللبن وماك 84 – 34

 .نع الخمر وشراب التفاح وغير ذلكعصارات وقرقيبات وغيرها من آالت ص 84 -  35

غيرها من الماكينات واآلالت الصالحة للفالحة وزراعة األزهار وتربية الطيور الداجنة والنحل داخل في  84 -  36
ذلك اآلالت الصالحة إلثبات الحبوب المشتملة على أجهزة ميكانيكية وحافظة للحرارة وآالت الترقيد وتربية 

  .الطيور الداجنة

 .جرارات فالحية  87 – 01م 

 . األسمدة وماكينات موزعة للعلف ماكينات بذر الغبار و 87 - 16م 

 ) . هيليوكبتر والطائرات العاديةمثل الطائرات العمودية(عربات جوية معدة لإلستعمال الفالحي  88 - 02م 

 .أجهزة وقطع منفصلة معدة لتجهيز العربات الجوية الفالحية  88 – 03م 

  

                                                                              لضارة وسموم القواضم وموقفات األنبات ، ومنظمات نم و النباتات والمطهرات والمنتجات لفطريات واألعشاب امبيدات الحشرات وا )13

 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وكذلك مكوناتها بما فيها وسائل التعليب الصالحة لصنعها 38 - 08المماثلة المدرجة بالبند 

 . والمعدة لإلستعمال قصرا في الفالحة
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ع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة قصرا في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب األجهزة واآلالت  األجزاء والقط )14
  .  حكوميالفالحية ومراكب الصيد البحري  والتي تضبط قائمتها بمقتضى أمر

  

ري وكذلك جميع األجهزة المعدة السفن البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة والمعدة للمالحة البحرية أو الصيد البح )15
 .لإلدماج بهذه السفن البحرية وكذلك األدوات والشباك المعدة للصيد البحري

  

 . حكوميالغروس والبذور التي تضبط قائمتها بمقتضى أمر )16

  

 .لجاري به العمل  من قبل الدولة أو المؤسسات العمومية المؤهلة لذلك وفقا للتشريع ا وطبعهاالطوابع البريدية والطوابع الجبائية )17
  

  الكتب والمؤلفات والمطبوعات الشبيهة بها غير المسفرة بالجلد الطبيعي أو اإلصطناعي أو المركب والصحف والنشريات الدورية )18
 .ها وطبعهاوتركيب
  

المدرجة المنتوجات المعدة لطبع الكتب والصحف والنشريات الدورية والنشريات والكراريس المطوية ذات صبغة دعائية سياحية و )19
  :بالجدول التالي 

  

  بيان  المنتـوجات  أعداد التعريفة

ألواح تصوير فوتوغرافي وأفالم مسطحة ، حساسة ، غير مصورة ، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى   37 – 01
 ر مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفةأو النسيج، أفالم تصوير فورية مسطحة حساسة غي

ر فوتوغرافية بشكل لفات حساسة ، غير مصورة من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو أفالم  تصوي 37-  02
 .النسيج ، أفالم التصوير الفورية بشكل لفائف حساسة وغير مصورة

 . الفوتوغرافي مصورة غير مظهرةورق مقوى وورق معد للتصوير  وجنس 37 – 03

 . الفوتوغرافي مصورة غير مظهرةيرورق مقوى وورق معد للتصو  وجنس 37 – 04م 

 .المستعملة في التصوير السينمائيألواح وأفالم للتصوير الفوتوغرافي مصورة ومظهرة عدا األفالم  37 – 05

 .محضرات كيمياوية لإلستعمال في التصوير ماعدا الورنيش أو الغراء أو المواد الالصقة والمحضرات المماثلة 37 – 07

06 – 76  

 76 – 07و 

  .ورق األلومنيوم الصالح إلنتاج الصفائح الحساسة

  

 إذا كانت هذه المنتوجات تخص طباعة الكتب ومن طرف وزير الوزير المكلف بالثقافةيمنح اإلعفاء بناء على شهادة مسلمة من طرف 
  .اإلعالم إذا كانت هذه المنتوجات تخص صناعة الصحف والمجالت

  

 وتنتفع بهذا اإلعفاء المؤسسات الصحفية المحدثة 48.01ند التعريفة الديوانية عدد رد تحت بالورق المعد لطباعة الصحف الوا )20
 . طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك عند قيامها بتوريد ورق الصحف أو اقتنائها الورق المذكور لدى مؤسسة صحفية أخرى

  

 ضمان بنكي بقيمة األداء على القيمة المضافة المستوجب على ويمنح هذا اإلعفاء لألشخاص من غير المؤسسات الصحفية بناء على
ويمكن تضمين مبلغ األداء على القيمة المضافة . قيمة الورق المورد يقع إيداعه باإلدارة العامة للديوانة وذلك بالنسبة لكّل عملية توريد

  .ظفة على الورق الموردالمستوجب لدى القباضة المالية التي يتم لديها دفع المعاليم الديوانية المو
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.  المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العملةيلمؤسسات الصحف لتتم تسوية هذه الضمانات على ضوء الكميات التي يقع التفويت فيها  
تصفيتها في  أو التي لم يقع يتم التفويت فيها لغير المؤسسات الصحفيةعلى القيمة المضافة بالنسبة للكميات التي ويقع استخالص األداء 

  . أجل سنة ابتداء من تاريخ التوريد

  

  :األفصال الثقافية التالية  )21

  

  .ر حكوميأم آالت موسيقية وأجزاؤها والمواد المعدة لصنعها والتي تضبط قائمتها بمقتضى. أ

  

 المرخص لها من طـرف  معدات الصوت واإلضاءة المسرحية لفائدة وزارة الشؤون الثقافية أو المسارح البلدية أوالفرق المسرحية.ب
  .وزارة الشؤون الثقافية وكذلك معدات التجهيز والمواد الالزمة لإلنتاج السينمائي وقاعات عرض األفالم للعموم

  

  . حكوميمواد مستعملة في الفنون التشكيلية والتي تضبط قائمتها بمقتضى أمر. ج

  

 .معدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة )22

 

 والمواد الضرورية للمركبات التجريبيةالتجهيزات  )23

 

 .ماءأرصفة عائمة أو قابلة للحمل تحت ال مسطحات للتنقيب أو )24

 

 .اإلستعمال العسكري أو الفالحي أو التكوين المهني أو مقاومة الحرائق الروتوشيت واألنابيب الهوائية المعدة للطائرات ذات )25

  

   :الدولة لفائدة )26

  

 سكرية والدفاعيةللتجهيزات ذات الصبغة الع .أ    

 

 . السيارات المعدة لمقاومة الحرائق .ب    

  

 . السيارات ذات التجهيزات الخاصة بالخدمات األمنية.ج    

  

 من 87- 03 مقاعد الواردة بالبند 9 أو 8 من تعريفة المعاليم الديوانية والعربات السيارة ذات 87- 02الحافالت الواردة بالبند  )27
لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات واألشخاص المرخص لهم من نفس التعريفة والمخصصة قصرا 

  .أو المقتناة من قبل الدولة لفائدتهماالجتماعية قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون 
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نوات إبتداء من تاريخ تسجيلها بالسلسلة وال يمكن لألشخاص المنتفعين باإلعفاء التفويت في الحافالت والعربات السيارة لمدة خمس س
  .المنجمية التونسية وفي صورة التفويت فيها يتعين دفع المعاليم واألداءات المستوجبة في تاريخ التفويت

  

غير "وتشفع عبارة " قل المعوقين غير قابلة للتفويتن" بسلسلة تونسية عبارة يجب أن تحمل شهادة تسجيل الحافلة أو العربة سيارة
                                                       وتمتد  مد ة تحجير التفويت خمس سنوات بداية من تاريخ تسجيل .                                                بتاريخ إنتهاء مد ة تحجير التفويت يوما وشهرا وسنة" ابلة للتفويتق

يجب أن تحمل هذه الحافالت والعربات السيارة عالمة خاصة تضبط مواصفاتها بقرار من الوزير . الحافلة أو العربة السيارة بسلسلة تونسية
 .نقلالمكلف بال

 

ّ                                               يعاقب كل مخل  بواجب حمل العالمة المذكورة بخطية جزائية تساوي   دينارا وتطبق نفس الخطية على كل شخص قام بتحويل 250           
  .وجهة إستعمال الحافالت أو العربات السيارة المذكورة

  

  وتعاين المخالفات المذكورة وتجري التتبعات في شأنها وفقا للتشريع الجاري به العمل

  

ألولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة المواد ا )28
 . المتجددةوالتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات 

  . حكومي باإلعفاء بمقتضى أمراالنتفاعوتضبط قائمة هذه المواد والتجهيزات وشروط 

  

 . والتي تضبط قائمتها  بأمر حكوميات الرياضية     المعد  )29

 

 :توريد -

  

  :األسمدة الحرضنية المبينة بالجدول التالي  )30

  

  بيان  المنتــوجات  أعداد التعريفة

 .دة لإلستعمال الفالحي نيتريتات ونيترات مع 28 - 34م 

 .البوتسيوم معد لإلستعمال كأسمدةفوسفات  28 - 35م 

 .البوتسيوم معد لإلستعمال كأسمدةثاني كربونات الكربونات و 28 - 36م 

  % .33.5األمونيتر   31 - 02م 

   % .45ثالث الفسفاط الرفيع   31 - 03م 

 .الكيمياوية األسمدة البوتاسية المعدنية أو  31 -  04

  . ك - ب - سماد مركب ثالثي أن - 31 - 05م 

  . ثاني فسفاط األمونيا-
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 .األصيل الحيوانات المنتجة للنسل  )31

 

 .المحار الحديث التكوين )32

 

  .الفالحةب  المكلفوزيرالالطالك المعد للفالحة والمصادق عليه من طرف  )33

  

 العملة واألوراق البنكية وأوراق اليانصيب والعملة التي لها رواج قانوني وكذلك األسهم والرقاع التي تتألف منها القيم المعمول بها  )34
 .بالبورصة من طرف الدولة

 

وكذلك األفالم السينمائية حكومي ة سينمائية مرسومة ذات صبغة ثقافية أو إجتماعية أو علمـية أو تكوينية بمقتضى أمر   أشرط )35
 .المرسومة المعدة للعرض للعموم

  

 العملة من ذهب ، والذهب ومركبات الذهب الخام سواء كان سبائك أو صبرات أو رشق والذهب األصلي والفضة ومركبات الفضة  )36
ومركبات البالتين الخام ) ذهب أبيض(سواء كانت سبائك أو صبرات أو رشق والفضة األصلية وبقايا وسقاطة الذهب والفضة والبالتين الخام 

 .سواء كان سبائك أو صبرات أو رشق

 

منصوص عليها الطرود اإلستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية تحت نظــام اإلعفاء من المعاليم الديوانية وذلك طبقا للشروط ال )37
          .من مجلة الديوانة 272بالفـصل 

  

 .المعدات والتجهيزات المستعملة في الصناعات التقليدية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا )38

  . حكوميوتضبط قائمة هذه المعدات والتجهيزات وشروط اإلنتفاع باإلعفاء بمقتضى أمر 

 

  .بة المعدة إلستعمالهم الشخصيأدباش المسافرين سواء المصحوبة أو غير المصحو )39

  

  

 . البضائع التي ليست لها صبغة تجارية أو الموردة في ظروف أو طرود بريدية )40

 

  :بيع -

  

  .لدقيق والسميد والخبز والكسكسي والعجين الغذائي من الصـنف العاديا  )41

  

  . تعريفة المعاليم الديوانية من 23 -  02 النخالة وغيرها من بقايا طحن أو معالجة الحبوب أو البقول المدرجة بالبند )42

  

 .زيت الزيتون أو زيت فيتورة الزيتون وكذلك مشتقات عصر الزيتون )43
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 .  وكذلك المشتقات الناتجة عن إنتاج وتكرير هذه المنتوجات ها وتعليبهاوتكرير الزيوت النباتية المعدة لإلستهالك البشري )44

  

  .                                               الثلج المعد  لحفظ وتبريد منتوجات الصـيد البحريقشور )45

  

 .                  الماء المعد  للفالحة )46

  

 .المصوغ والمنتوجات المحلية من المعادن الثمينة والخاضعة لمعلوم الطابع )47

  

 .محاصيل صابات األمالك المتاخمة  للحدود )48

 

 .إنتاج الصيد البحري التونسي )49

  

 .التجهيزات التجارية الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة )50

 

   .المحروقات السائلة والغازية )51

  

  ). باريطين–باريط (كبريت الباريوم الطبيعي  )52

    

  موضحة بالخصوص الوزير المكلف بالصناعةيمنح اإلعفاء لهذه المنتوجات المعدة للشركات البترولية بناء على شهادة مسلمة من طرف 
  .صفة المشتري و وجهة المنتوج

  

 العقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها بما ة من قبل الباعثينزالعقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنج )53
 .العموميينعقاريين الباعثين الفي ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات لفائدة األشخاص الطبيعيين أو لفائدة 

 

  .المعدات والتجهيزات المصنوعة محليا والمستعملة في الصناعات التقليدية )54

  حكومي باإلعفاء بمقتضى أمراالنتفاعائمة هذه المعدات والتجهيزات وشروط وتضبط ق

  

II. األنشطة والخدمات: 

 

ّ                              المؤسسات الخاص ة المختصة في إيواء األشخاص المعوقين ورعايتهم المرخ ص لها وفقا للتشريع الجاري به الخدمات التي تنجزها  )1                                                               
  .العمل
 

 . العمليات المتعلقة بالتنقيب على الماء )2

  

 .                                      والسفن والمراكب المعد ة للصيد البحري                                          يات إصالح وصيانة السفن المعد ة للنقل البحريعمل )3
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األشغال الفالحية المنجزة داخل الوحدات الفالحية وكذلك األشغال الغابية وكراء المعدات ذات اإلستعمال الفالحي ونقل اإلنتاج  )4
ضائع في األسواق العمومية، وكذلك الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفالحية الفالحي من طرف الفالحين لفائدتهم، وكراء مساحات لعرض الب

 .وتضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفالحية والصيد البحري بمقتضى أمر حكومي .والصيد البحري

  

  .لعرض للعموم أوللبث التلفزينمائية والتلفزية مرسومة على أشرطة سينمائية أو على أشرطة فيديو والمعدة لي إنتاج األفالم الس )5

  

إنتاج وتوزيع وعرض األعمال المسرحية والركحية والموسيقية واألدبية والتشكيلية باستثناء العروض المقدمة بالفضاءات التي  )6
  .تتولى تقديم مأكوالت ومشروبات خالل العرض

  

 . النقل البحري وإيداع السفن.أ )7

 

  .مات المسداة مقابل ترويج تذاكر السفر النقل الجوي الدولي باستثناء الخد .ب  

  

  .  الخدمات الجوية شريطة المعاملة بالمثل.ج    

  

  . النقل الريفي المشترك .د    

  

 مقاعد الواردة 9 أو 8 من تعريفة المعاليم الديوانية والعربات السيارة ذات 87- 02 نقل المعوقين بواسطة الحافالت الواردة بالبند .هـ
 التعريفة والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات واألشخاص المرخص لهم من قبل المصالح  من نفس87-03بالبند

  .االجتماعيةالمختصة لوزارة الشؤون 

    

  .الخدمات المنجزة في المواني التونسية والمتعلقة بتصدير البضائع وركوب المسافرين وبالمسافنة في النقل البحري الدولي )8

  

 المتعلقة برسو البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة الخدمات )9
بناء على رأي اللجنة العليا حكومي العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر 

   .لالستثمار

  

 .ئل بأرصفة الموانيءضخ السوا )10

  

  . تجهيز المراكب الساحلية  )11

  

 محالت السكنى غير المؤثثة وتسويغ العقارات األخرى من طرف الجماعات المحلية واألشخاص الطبيعيين غير الخاضعين غتسوي )12
لطلبة طبقا لكراس شروط معد لألداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي بموجب نشاط آخر وتسويغ العقارات المؤثثة المعدة إليواء ا

  .من طرف وزارة اإلشراف على القطاع
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  .عمليات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لألداء الوحيد على التأمين )13
  

العموالت المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين إلى الوسطاء في التأمين والداخلة ضمن عناصر قسط التأمين الخاضع للمعلوم  )14
  .الوحيد على التـأمين

  
  : الفوائض المتعلقة بـ .أ )15

  
 ،القروض الممنوحة من طرف البنك القومي للسكن وكذلك القروض التي يتحصل عليها هذا البنك -
  
 ، القروض الممنوحة إلقتناء مساكن جديدة لدى الباعثين العقاريين الموافق عليهم -
  
 ،القروض المتحصل عليها لبناء العقارات المعدة للسكنى -
  
 ،القابل للتحويل ارات األموال بالعملة القابلة للتحويل والدينار اإليداعات وإستثم -
 
 ،العمليات المنجزة في إطار السوق النقدية -
  
 . القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض المشتركة المحدثة بمقتضى إتفاقيات مصادق عليها بقانون -
  
 . القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية إلدارة الديون -
  
    .ون المقتناة من قبل الصناديق المشتركة للديون في إطار عمليات تسنيد الديونالدي -
 . لقروض الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية والصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ا -
  
 . به العملالقروض الممنوحة من قبل الصناديق اإلجتماعية للمؤسسات المكونة طبقا للتشريع الجاري -
  
 2012 لسنة 24عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع لألوراق المالية واألوراق التجارية المنصوص عليها بالقانون عدد  -

 . المتعلق باتفاقية إعادة الشراء2012 سبتمبر 24المؤرخ في 
  

  . للضمانوطني عمولة الضمان المخصومة لفائدة الصندوق ال.ب    
  

  .لصرف المخصومة لفائدة صندوق تعديل الصرف ونسب فوائد القروض عمولة تعديل ا.ج    
  

  . الفوائض البنكية المدينة.د    
  

  .  فوائض القروض المسندة من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .هـ    
  

لمرسوم عدد المنصوص عليها با مؤسسات التمويل الصغير العموالت وفوائض القروض الصغيرة المسندة من قبل .و    
   . والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير2011 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117
  

   . العموالت والفوائض المتعلقة بالقروض الجامعية.ز    
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ن قبل الفارق بين سعر التفويت وسعر اإلقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عـقـود بيع مرابحة وبيع السلم واإلستصناع م )16
 2011 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد مؤسسات القرض 

   . وذلك بإستثناء العموالتالمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير

 

 2011 لسنة 117المرسوم عدد هامش الربح الذي تحققه مؤسسات القرض ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها ب )17
 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في إطار عمليات التمويل عن طريق المضاربة باستثناء 2011 نوفمبر 5المؤرخ في 

 .العموالت

   

  . طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك باستثناء العموالت إطار عملية إصدار صكوكالمبالغ المدفوعة في )18

  

وخارجها وخدمات اإلدخار والحسابات الجارية بالبريد والخدمات المتعلقة  ل وتوزيع المراسالت داخل البـالد التونسيةجمع ونق )19
  .بالحواالت البريدية المنجزة من قبل الشبكات العمومية

 

 . أو لحسابها الجماعات المحليةمن طرفرفع الفضالت وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتالفها المنجـزة  عمليات )20
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   مكرر1الملحق عدد 

  جديد"ب " دول ـجال

  قائمة المنتوجات والخدمات

  %6الخاضعة لألداء على القيمة المضافة بنسبة 

 

 

I. المنتوجات: 

  

  :بيعو  توريد-

  

  .األسمدة )1

  

 من 85 -  23سجلة المدرجة بالبند  بالليزر غير المة                                                                             الدعائم المغناطيسية المعد ة قصرا للمعالجة اآللية للمعلومات واألقراص ألنظمة القراء )2
 تعريفة المعاليم الديوانية

 

  .العلف المركب للحيوان وفيتورة الصوجة وفارينة األسماك )3

  

 من 90 -18المنتوجات والمواد المعدة لصناعة األدوية وكذلك المنتوجات الصيدلية التامة الصنعوأكياس الدم المدرجة بالعدد  )4
  التعريفة من نفس38 -22 و30-06بالعددين  د التشخيص المدرجةتعريفة المعاليم الديوانية وموا

 

 .مصبرات الطماطم والهريسة والسردينة )5

 

  .الصابون العادي )6

  

  .الزيوت الحمضية المستعملة في صناعة الصابون العادي )7

  

متنقلة " ميناجري"وانات                                                                                              أراجيح دوارة وأراجيح ومنصات ألعاب الر ماية وألعاب التسلية المتنقلة والسيرك المتنقل ومجموعات حي )8
  .،ة من التعريفة الديواني95-08 المدرجة بالبند ومسارح متنقلة

  

  الذرة )9

  

 .المواد األولية المعدة لقطاع الصناعات التقليدية )10

  

 .الكاغذ المعد آلالت المكاتب وماشابهه من صفائح أو من لفائف معدة لوكالة تونس إفريقيا لألنباء )11
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 السياحية المعدة للنزل وكذلك المعلقات اإلشهارية المجانية ومطبوعات التوريد المؤقت أوالتنقل النشريات والكراريس المطوية )12
 .الدولي
  

  . الطائراتذه للنقل العمومي الجوي وكذلك جميع األجهزة المعدة لإلدماج به المعدةالطائرات )13

 

 253090 و250840 و250810 و230990 و210210 الواردة بالبنود                                              الملحقات الغذائية المعد ة لصناعة األعالف المركبة )14
 291529و 283630 و283329 و283325 و283090 و2827 و282110 و282090 و281700 و280490 و280120و
 .من تعريفة المعاليم الديوانية 350790 و294190 و2936 و293040 و292310 و292241و

  

 . من تعريفة المعاليم الديوانية300610300ند  الواردة بالبحواجز لصق المستعملة في الجراحة أو في طب األسنان )15
  

من تعريفة  330610 و330510 الوارد بالبندين الشمبوان الموجه لالستعمال الطبي ومعجون األسنان الموجه لالستعمال الطبي )16
 .المعاليم الديوانية

  

 من 392690 الواردة بالبند تخثراألكياس المعقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي والتي ال تحتوي على محلول ضد ال )17
 .تعريفة المعاليم الديوانية

 
 . من تعريفة المعاليم الديوانية901831900 الواردة بالبند الحقن الموجهة لتعليب األدوية )18

  

 :توريد  -
  

 آالت التقاط الطاقة الشمسية ذات اإلستعمال المنزلي )19
 

حة لتنظيف المدن وجمع ومعالجة الفضالت وتعبيد الطرقات المعدات والتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الصال )20
 . أو لحسابهاوالمحافظة على المحيط من طرف الجماعات المحلية أوالمؤسسات العمومية البلدية

 
 الجلود الخام )21

 
 ت                    مؤس سات طباعة المجالمن قبل من تعريفة المعاليم الديوانية 48.10الورق المعد لطباعة المجالت، المدرج بالبند  )22

  

 :بيع -
 

 الصناعات التقليدية المحلية منتوجات )23
 

                                                           من تعريفة المعاليم الديوانية  لفائدة مؤس سات طباعة المجالت48.10الورق المعد لطباعة المجالت، المدرج بالبند  )24
 

 .                                                     معد ات التجهيز وقطع الغيار الالزمة لنشاط النقل الحديدي )25
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يف المـدن وجمع ومعالجة الفضالت وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط ت المصنوعة محليا الصالحة لتنظاالمعدات والتجهيز )26
 . أو لحسابها الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلديةلفائدة

  

 سخانات الماء الشمسية )27

  

II . والخدمات األنشطة:  

  

 :الخدمات التي ينجزها )1

 

 أصحاب مخابر التحاليل، -

ي المداواة بالعالج الطبيعي والعالج الوظيفي والعالج النفسي الحركي  والتغذية   الممرضون والممسدون واإلخصائيون ف -
 ،وتقويم النطق والصوت والكالم والبصر

 األطباء واألطباء اإلختصاصيون وأطباء األسنان والقوابل والبياطرة ، -

 

 نتاجها الداخلة في إ نقل األشخاص ونقل المنتوجات الفالحية ومنتوجات الصيد البحري والمواد )2

 

 .اإليواء وخدمات المطعم والخدمات المنجزة من طرف المصحات والمصحات الطبية المتعددة اإلختصاص في نطاق أنشطتها )3

 

 السياحية المرتبة وفقا للتشريع الجاري به العملالمطاعم خدمات  )4

  

 األساسي                                                                              خدمات المطاعم المسداة لفائدة الطلبة والتالميذ والمتكو نين بمراكز التكوين المهني  )5

 

                                                                                                           مؤسسات التعليم اإلبتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني والمراكز المختص ة في التكوين في مجال سياقة العربات خدمات  )6
                                                                                                                  ّ   ومدارس تعليم سياقة العربات ورياض األطفال وكذلك خدمات التكوين في مادة اإلعالمية المسداة من قبل المؤسسات المختصة والمرخـ ص 

 .راتيب الجاري بها العمللها حسب الت

  

  بإقامة غير المقيمين بالبالد التونسيةمتعلقة وكاالت األسفار مع أصحاب النزل والتنجزهاالتي الخدمات  )7

  

 . المصورون والمختصون في الهندسة وقيس األراضي والتي ينجزها  الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري لالراضي الفالحية )8

  

 ينمائيةتوزيع وعرض األفالم الس )9

  

  الشبكات العموميةالتي تنجزهاخدمات اإلرسال اإلذاعي والتلفزي  )10

  

 بث األنباء الصحفية للمؤسسات الصحفية من طرف وكاالت األنباء )11
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  :تحويل الغالل والخضر باستثناء  )12
  
  العصير المصنع من المركزات المستخرجة من هذه المنتجات، -
  
  فـوكادو والجوافة والخالئط من هذه المنتجات،عصير و معجون األناناس والمانجة والكيوي واأل -
  
ّ                                 الخضر والغالل المحضرة أو المحفوظة أو المجم دة بغير الخل  أو حمض الخـليك تحتوي على الكحول -                                                     . 
  

 .الدخول إلى المتاحف )13
 

 الفوائض المدينة )14
  

 ي                          لنقل الدولي البحري أو الجو ل    عد ة مكراء السفن والطائرات ال )15
 

ل مؤسسات النزل بما في ذلك األنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم وإستهالك على عين  الخدمات المسداة من قب )16
 .المكان وتنشيط

  
 .خدمات العالج بماء البحر وبالمياه المعدنية )17

  
 .                                                                                      استغالل المخي مات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقـرار من الوزير المشرف على القطاع )18

  
 .  لمنظمة داخل البالد التونسية من قبل وكاالت األسفارالرحالت والجوالت ا )19

  
 .عمليات البيع المتعلقة باإليواء بالنزل المنجزة من قبل وكاالت األسفار )20

  
 . الخدمات المتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية )21

  
 . الدخول للحدائق المختصة في تربية الحيوانات )22

  
 .استغالل مالعب الصولجان )23

  
 .لية داخل الفضاءات الترفيهية ألعاب التس )24

  
  . كراء أماكن الرسو بالموانئ الترفيهية )25

  
 من هذا الجدول وشروط االنتفاع I من الفقرة 26 و 25 و20و10قائمة المعدات والتجهيزات وقطع الغيار الواردة باألعداد  تضبط

  . بمقتضى أوامر حكومية%6بنسبة 
  

 من هذا الجدول بمقتضى أوامر I من الفقرة 18 و16 و14بالنسبة إلى األعداد  %6كما تضبط شروط وإجراءات االنتفاع بنسبة 
  .حكومية
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   ثالثا1الملحق عدد 

   جديد "مكرر ب" دول ـجال

  

  قائمة العمليات المتعلقة بالمنتوجات واألنشطة والخدمات

   %12الخاضعة لألداء على القيمة المضافة بنسبة 

 

I- المنتوجات     

  

 :توريد وبيع  -

  

 . من تعريفة المعاليم الديوانية01.06 المدرج بالبند مل المستعمل في التلقيح الطبيعي للنباتات واألشجارالنح )1

 .من تعريفة المعاليم الديوانية 25.30م التراب المدرج بالبند  )2

 .من تعريفة المعاليم الديوانية 27.03م الخبث المدرج بالبند  )3

 . من تعريفة المعاليم الديوانية39.08م  المدرجة بالبند صيد البحريحبيبات البولياميد الصالحة لصناعة شباك ال )4

 39.16م المدرجة بالبند   ديستكس أو أكثر وذات قطر يفوق المليمتر والمستعملة للصيد البحري67شعيرات من بولياميد ذات  )5
 .من تعريفة المعاليم الديوانية

 . من تعريفة المعاليم الديوانية39.23م المدرجة بالبند ) لتعبئة الخضرمعدة (أكياس من البالستيك مستعملة في القطاع الفالحي  )6

                                                     وكذلك  كر اسات األشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات 72 و48 و24 و12الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعـداد  )7
 . من تعريفة المعاليم الديوانية482020000المدرجة بالبند  والموسيقى

  المدرجة بالبند  صيد البحري الثابتة ذات عقد من نوع كنوتلس، ومصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاصشباك خاصة بمصائد ال )8
 . من تعريفة المعاليم الديوانية56.08م 

 

 من تعريفة المعاليم 56.08م المدرجة بالبند  حبال خاصة لشد مصائد الصيد البحري الثابتة مصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاص )9
 .الديوانية

 

 من 63.05م المدرجة بالبند ..)                  معد ة لتعبئة الخضر( اس من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية مستعملة في القطاع الفالحيأكي )10
 .تعريفة المعاليم الديوانية

   

 . من تعريفة المعاليم الديوانية72.10المدرجة بالبند                                                      اللفائف المعدنية المور دة والمعد ة لصنع علب لف السردينة )11

 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية73.04م المدرجة بالبند  ن الصلب مقاوم للصدأ غذائيأنابيب م )12

 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية73.07م المدرجة بالبند  مستلزمات أنابيب من صلب مقاوم للصدأ لتجهيزات إنتاج الحليب )13

 

 . المعاليم الديوانية من تعريفة73.15م المدرجة بالبند  سالسل من الصلب مقاوم للصدأ غذائي )14
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                                                                                                    زنابك أخرى من حديد صب  أو حديد أو صلب وحلقات ومشابك وأوتاد ومحرقات حلقات ومسامير لمعدات الصيد البحري )15
 . من تعريفة المعاليم الديوانية73.18م المدرجة بالبند 

 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية73.20م المدرجة بالبند                                                          لوالب أخرى من حديد صب  أو حديد أو صلب لمعدات الصيد البحري )16
 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية74.15م المدرجة بالبند  حلقات من النحاس لمعدات الصيد البحري )17
 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية76.12م المدرجة بالبند  أوعية كريبيولوجية من أليمنيوم )18
 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية83.07م جة بالبند المدر                                            أنابيب لي نة من حديد أو صلب للمحركات البحرية )19
 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية83.09المدرجة بالبند  أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح )20
 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية84.13م المدرجة بالبند  أجزاء مضخات أخرى للسوائل )21
 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية84.15م المدرجة بالبند اءأجزاء أجهزة تكييف وتبريد الهو )22
 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية84.21م المدرجة بالبند  أجزاء أخرى آلالت تصفية وتنقية السوائل والغازات )23
 

عريفة المعاليم  من ت84.38م المدرجة بالبند   غير آالت المخابز والمرطبات84.38أجزاء لألجهزة والمعدات المذكورة بالبند  )24
 .الديوانية

 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية85.11م  المدرجة بالبند أجزاء المولدات الكهربائية والمولدات التناوبية للمحركات البحرية )25
 

 . من تعريفة المعاليم الديوانية870490 و870390المدرجة بالبندين                          العربات ذات محر ك كهربائي )26
  

 : من تعريفة  المعاليم الديوانية  وفقا للجدول التالي 27 -11  و27-10رجة بالعددين المنتجات البترولية المد )27

 

  بيان المنتـجات  الديوانية عـددالتعريفة

 

  27 – 10م 

  

  

  

   بترول للتشعيل،-

   غازوال،-

   فيول وايل منزلي،-

   فيول وايل خفيف،-

  . فيول وايل ثقيل-

  علب في قوارير ال يتعدى وزنها الصافي ثالثة عشر كيلو غراما ، غاز النفط، بروبان وبيتـان م- 27 – 11م 

 . غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعـدى وزنها الصافي ثالثة عشر كيلوغراما-
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 :توريد  -

 

 و 84- 73رجة بالبندين  من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجــزاؤها المـد84-71اآلالت لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند  )28
  . من نفس التعريفة85-42الت معالجة المعلومات المدرجة بالعدد آ                                             واللوحات اإللكترونية المعد ة لتوسيع مجال عمل 42-85

  

 56 والفصل 50 والفقرة الثانية من الفصل 41 والفصل 9التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل  )29
 .  ع اإلستثمارات بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع اإلستثماراتمن مجلة تشجي

 

، من النوع الذي يساعد المدخنين لإلقالع عن التدخين المدرجة ىالمستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخر )30
                                    والموج هة لمساعدة المدخنين للتوقف عن  من تعريفة المعاليم الديوانية وملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد 210690م  بالعدد

 . من نفس التعريفة38249058التدخين المدرجة بالعدد 

 

  : بيع  -

 

  من مجلة تشجيع اإلستثمارات56 والفصل 50 والفقرة الثانية من الفصل 9 المنصوص عليها بالفصل  المصنوعة محلياالتجهيزات )31
 من المجلة المذكورة طور النشاط الفعلي بصرف 5مشاريع المنصوص عليها بالفصل إبتداء من تاريخ دخول إستثمارات إحداث ال والمقتناة

 . النظر عن أحكام مجلة تشجيع اإلستثمارات

 

   الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة لإلستعمال المنزلي- )32

  . حي                                                                                         الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد  للر ي الفال-

  

II  - األنشطة والخدمات   

  

 .نقل البضائع بإستثناء المنتوجات الفالحية ومنتوجات الصيد البحري والمواد الداخلة في إنتاجها )1

  

  .خدمات المطاعم )2

  

  : الخدمات التي يسديها- )3

  

 ،المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون -
  

 ،ناء الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري لألراضي الفالحيةالمصورون والمختصون في الهندسة وقيس األراضي بإستث -
  

 ،المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون -
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 ،المستشارون القانونيون والمستشارون الجبائيون -

  

 ،المقاولون لمسك الحسابات -

  

  ،الخبراء مهما كان إختصاصهم -

  

 .الخدمات المنجزة في مادة اإلعالمية  )4

 

  إللكترونية خدمات المصادقة ا )5

  

 خدمات التكوين )6

  

ّ   القار المسداة من قبل مشغلي شبكات االتصاالت ومزو دي خدمات األنترنات والمراكز العمومية لألنترنات المرخ ص  خدمات األنترنات )7                                                                                               
 لها وفقا للتشريع الجاري به العمل

  

شروط مصادق عليه بقرار من وزير البيئة والتهيئة لكراس  عمليات جمع النفايات البالستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة والمنجزة وفـقا )8
  .الترابية

 

 من الفقرة 26 إلى 10 و من 8 إلى 1بالنسبة إلى المواد والمنتجات الواردة باألعداد من %12وإجراءات االنتفاع بنسبة تضبط شروط 
Iمن هذا الجدول بمقتضى أوامر حكومية .  
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 %20يم الديوانية بنسبة قائمة المنتجات الخاضعة للمعال : 2ملحق عدد 
 
 

رقم البند 
 التعريفي

 بيان المنتجات رقم التعريفة

      
رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل نـوعى    25.15

، ومرمر، وإن كان مشذبًا تشذيبًا أوليا، أو مقطعًا فقط، 2.5ظــاهــرى اليقــل عــن 
 .لى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع بالنشر أو بغيره، ا

      
وبازلت وحجر رملى وأحجار أخر للنحت أو البناء، " بروفيرى"جرانيت وحجر سماقى    25.16

وإن كانت مشذبه تشذيبًا أوليًا، أو مقطعة فقط، بالنشرأو بغيره، الى كتل أو ألواح 
 .بشكل مستطيل أو مربع

      
أحجار مجروشة أو مكسرة، من األنواع المستعملة عادة للخرسانة حصى، وحصباء، و   25.17

أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو ألنواع الرصف األخر، حصى الشواطئ 
 وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛

      
يًا، أو دولوميت، وإن كان مكلسًا أو ملبدًا، بما فى ذلك الدولوميت المشذب تشذيبًا أول   25.18

مقطع تقطيعًا بسيطًا فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع؛ 
 .تراب الدولوميت المدكوك

      
، وإن كان ملونًا )مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم(جبس؛ أنهيدريت؛ جص    25.20

 .أو مضافًا إليه كميات قليلة من مسرعات أو مبطئات التفاعل
      

كلس حى وكلس مطفأ وكلس مائى، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم الداخلين فى    25.22
 .28.25البند 

      
وإن " كلنكر"أسمنت مائى بكافـة أنواعه، بما فيه األسمنت المكتل غير المطحون المسمى    25.23

 .كان ملونًا
      

 مواد معدنية قارية، عدا خام؛ محضرات غير زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من   27.10م 
وزنًا من زيوت % 70مذكورة وال داخلة في مكان أخر، محتوية على ما ال يقل عن 

النفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصــر األساسي في 
 :هذه المحضرات؛ فضالت زيوت 

 : زيوت ومحضرات خفيفة--   271012  
 : معدة الستعماالت محددة ---      
  غيرها----  271012119  
      
 : معدة الستعمالت أخر ---      
  غيرها----  271012159  
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  غيرها--   271019  
 : زيوت متوسطة ---      
  :271019.11 معدة للتحويل الكيميائي بمعالجة غير تلك المحددة بالبند الفرعي ----     
  غيرها-----  271019159  
      
 : معدة الستعمالت أخر ----     
  غيرها-----     
  غيرها------     
  غيرها-------  271019299  
      
 : زيوت ثقيلة ---     
 : زيوت تشحيم وغيرها ----     
 : معدّة لمعالجة محددة -----     
  غيرها------  271019719  
      
  :271019.71 معدة للتحويل الكيميائي بمعالجة غير تلك المحددة بالبند الفرعي -----     
  غيرها------  271019759  
      
 : معدة الستعمالت أخر -----     
 : زيوت محركات، ضواغط و عنفات ------     
  غيرها-------  271019819  
      
 :هيدروليكية  سوائل ناقالت الحركة ال----     
  غيرها-----  271019839  
      
 ) :نوع من الشمع االبيض( زيوت بيضاء، برافين سائل ------     
  غيرها-------  271019859  
      
 : زيوت مسّننات ------     
  غيرها-------  271019879  
      
 :ت مضادة للتآكل  زيوت لشغل المعادن، زيوت لتحرير القوالب وزيو------     
  غيرها-------  271019919  
      
 : زيوت تشحيم أخر وغيرها ------     
 : غيرها -------     
  زيوت تشحيم --------  271019992  
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 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا خام؛ محضرات غير -   271020  

وزنًا من زيوت % 70 أخر، محتوية على ما ال يقل عن مذكورة وال داخلة في مكان

النفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصــر األساسي في 

 :هذه المحضرات؛  محتوية على  وقود الديازال الحيوي عدا فضالت زيوت 

 : زيوت أخر --     

  غيرها---  271020909  

      

 : وكلور وبروم ويود فلور   28.01م 

  كلور- 280110000  

 ؛ حامض كلوروكبريتيك) حمض هيدروكلوريك(كلوريد هيدروجين    28.06م 

 )حمض هيدروكلوريك( كلوريد هيدروجين - 280610000  

      

مؤلفة من ) 30.06 أو 30.05، 30.02باستثناء األصناف المذكورة فى البنود (أدوية    30.03 م 

أو أكـثر مخلوطة فيما بينها لالستعمال فى الطب العالجي أو الوقائي، ولكن غير مكونـين 

 .مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو فى أغلفة معدة للبيع بالتجزئة، لها نظير مصنوع محليا

      

مكونة من ) 30.06 أو 30.05، 30.02باستثناء األصناف المذكورة فى البنود (أدوية    30.04م 

جات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة لالستعمال فى الطب العالجي أو الوقائي، مهيأة منت

أو بأشكال أو فى أغلفة معدة ) بما فيها تلك المعدة إلعطائها عبر الجلد(بمقادير معايرة 

 .للبيع بالتجزئة، لها نظير مصنوع محليا

      
لجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجى، مركبات ل   32.14

معاجين الحشو؛ محضرات طالء السطوح غير متحملة للحـرارة للواجـهات، الجدران 

 .الداخـلية، األرضيات، الســــقوف أو ماشابهها

      

قاعدتها مادة أو أكثر من ) بما فيها المحاليل الكحولية(مخـاليط مواد عطرية ومخاليط    33.02

عطرية، من األنواع المستعملة كمواد خام فى الصناعة؛ محضرات أخر هذه المواد ال

 .قاعدتها مواد عطرية، من األنواع المستعملة فى صناعة المشروبات 

      

غراء محضر وغيره من المواد الالصقة المحضرة، غير مذكورة وال داخلة فى مكان    35.06م 

صقة، مهيأة للبيــع بالتجزئــة كغراء أو آخر؛ منتجات صالحة لالستعمال كغراء أو مواد ال

 .مواد الصقة، ال يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد
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 :ـ غيرها     
  أو  39.13  الي 39.01ـ ـ مواد الصقة أساسها البولميرات الداخلة في البنود  من    350691000  

 المطاط  
      
 ـ ـ غيرها  35069900م   
 غراء محضر ومواد الصقة محضرة أخر غيرتلك أساسها الصمغ الطبيعي والراتنج ---   350699009م   

 الطبيعي
      

مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات واألعشاب الضارة، موقفات اإلنبات ومنظمات    38.08م 
نموالنبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو 

كاألشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قـتل (محضرات أو أصنـاف مماثلة ك
 ).الذباب

      
 : غيرها -    

  مبيدات حشرية--  380891  
  مبيدات فطريات--  380892  

      
 .38.01أسمنت ومالط وخرسانة، ومركبات مماثلة متحملة للحرارة، عدا منتجات البند  381600000 38.16

      
 :، من اللدائن )مثل، الفواصل واألكواع والوصالت(أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها    39.17م 

      
 من بروتين مقسى أو من لدائن سيليولوزية) أغلفة سجق وما يماثـلها( مصارين اصطناعية - 391710  
      

شرطة وقدد وغيرها من أشكال وصفائح رقيقة وأ) أفالم(ألواح وصفائح وأغشية    39.19م 
 :مسطحة من لدائن، الصقة ذاتيًا، وإن كانت بشكل لفات 

      
وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من ) أفالم(ألواح أخر وصفائح وأغشية ( ـ غيرها   391990000  

 صم أو معدة في 20                               ً           ّ                 أشكال مسطحة من لدائن، الصقة ذاتيا  ، بشكل لف ات  يتجاوز عرضها 
 )كال أخر أش

      
وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غير ) أفالم ( ألواح وصفائح وأغشية    39.20م 

خلوية، غير مقواة وال منضدة وليست على حامل وال متحدة بطريقة مماثلة مع مواد 
 .أخر

      
 : من السـيليولوز أو من مشـتـقاتـه الكيميائية -    
 لوز مجددـ ـ من سلي 392071  

 ـ ـ من اسيتات السليلوز 392073  
 ـ ـ من مشتقات السليلوز اُألخر 392079  
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 :وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن ) أفالم(ألواح وصفائح وأغشية    39.21م 

      
 ـ منتجات خلوية     
 ـ ـ من بوليمرات كلوريد الفينيل 392112  
 ليلوز مجددـ ـ من س 392114  
 ـ ـ من لدائن ُأخر 392119  
 ـ غيرها 392190  
      

 39.01مصنوعات أخر من اللدائن ومصنوعات من المواد األخر الداخلة فى البنود من    39.26م 
  :39.14الى 

      
ت تكسو بما فى ذلك القفازات العادية ، والقفازات بال أصابع ، وقفازا(   ألبسة ولوازم ألبسة -    

 )               ً               ً  األصابع األربع معا  واإلبهام منفردا  
 :   لدائن صّالبة للثياب - - 392620001  
 : غيرها - 392690  
 : غيرها --     
 : غيرها ---     
  شذرات صالحة للتلقيح االصطناعي----  392690972  
      

، ومساحيق وحبيبات )اط المقسيفيما عدا المط(نفايات وفضالت وقصاصات من مطاط  400400000 40.04
 .متحصل عليها منها 

      
 .ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن، عدا المطاط المقسى    40.08م 

      
 : من مطاط خلوى -    
 )عيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن غير مقسى: ( غيرها --  400819000  
      
مثل (بيب ومواسير وخراطيم ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مع أو بدون لوازمها أنا   40.09م 

 ).الفواصل واألكواع والوصالت 
      
 : غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر -    
  مع لوازم- - 40091200  
      

 .سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن   40.10
      

أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصمتة أو ) ملبسة(إطارات خارجية هوائية مجددة    40.12م 
 .، من مطاط)فالبس(، أشرطة لإلطارات، بطانات أنابيب )نصف مصمتة(جوفاء 
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 :ـ إطارات خارجية هوائية مستعملة     

                 معد ة للطائرات --  401220001  

      

بما في ذلك القفازات العادية، والقفازات بال أصابع، وقفازات ( زمها أصناف ألبسـة ولوا   40.15م 

 ، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع األغراض)                                   ً  تكسو األصابع األربع معا واإلبهام منفردا  

      

 :                                                              ً               ً  ـ قفازات عادية، وقفازات بال أصابع، وقفازات تكسو األصابع األربع معا  واإلبهام منفردا      

 )قفازات للجراجة من مطاطا مبركن غير مقسى: (ـ ـ للجراحة  401511000  

      

جلود محضرة بعد الدباغة أو التجفيف وصالل وجلود مرققة، من حيوانات أخر    41.13

  :41.14منزوعة الشعر او الصوف، وان كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 

      

ة بعد الدباغة أو التجفيف وصالل وجلود مرققة، من زواحف جلود محضر(  من زواحف - 411330000  

  )41.14منزوعة الشعر، وان كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 

جلود محضرة أخر بعد الدباغة أو التجفيف وصالل وجلود مرققة، من حيوانات : (  غيرها - 411390000  

  )41.14ا تلك الداخلة في البند أخر منزوعة الشعر او الصوف، وان كانت مشطورة، عد

      

      

                                                                    خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة أو صفيحات أو أشكال خاصة جانبي ة   44.13

      

كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من خشب، ) براميل(دنان    44.16

 بما في ذلك األطواق 

      

أو مكانس، من خشب؛ ) فرش(اكل عدد، مقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين عدد، هي   44.17

 قوالب لألحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع، من خشب 

      

                                                                            ورق وورق مقو ى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من    48.02

ير مثقوب لبطاقات وأشرطة                  ، ورق وورق مقو ى غ"غرافيك"أغراض فن الرسم والخط 

التثقيب، لفات أو صفائح، مربعة أو مستطيلة بأي قياس كان، عدا الورق الداخل في 

                             ؛ ورق وورق مقو ى يدوي الصنع48.03 أو البند  48.01البند 
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أو لمناديل إزالة مواد التطرية، ) تواليت(ورق من النوع المعد لإلستعمال كورق تجميل  480300 48.03
لمناشف األيدى والمائدة، والمناشف واألوراق المماثلة لإلستعماالت المنزلية أوالصحية، 
حشــو الســيليولوز وطبقــات مــن أليـــاف سيليولوزية، وإن كانت مجعدة أو مثنية أو 

 .مبصومة أو مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة بشكل لفات أو صفائح
      

                                                                         ورق وورق مقو ى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق    48.05م 
  من هذا الفصل 3أكثر من تلك المحددة في المالحظة 

      
 :                 ـ ورق معد  للتحزيز    

                                ـ ـ ورق نصف كيمائي معد  للتحزيز  480511000  
      

من ألياف سليلوزية، مطلية أو مشربة أو                                      ورق و ورق مقو ى و حشو السليلوز وطبقات    48.11
مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة 

 أو 48.09 أو 48.03أو مربعة، بأي قياس كان، عدا األصناف الداخلة في البنود 
48.10. 

      
ة وبطاقات للمراسلة، من وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصور) ظروف(مغلفات    48.17

ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية 
 .على مجموعات من أوراق المراسلة

      
         ُ                                                          مطبوعات أ خر، بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية    49.11م 
      
 : تجارية وما يماثلها) كتالوجات(رس ـ مطبوعات للدعاية واإلعالن وفها    
 : غيرها --     
  مطبوعات إعالنية ذات طابع رسمي ومصلحة عامة ---  491110901  
      

 .أقمشة منسوجة من حرير أو من فضالته   50.07
      

 .أقمشة منسوجة من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف    51.11
      

 . من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط أقمشة منسوجة   51.12
      

 .أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل    51.13
      

   ً                                وزنا  أو أكثر من القطن، ال يزن المتر % 85أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوى على    52.08
 . جم 200المربع منها أكثر من 

      
   ً                                     وزنا  أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع % 85ى أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى عل   52.09

 .2م/  جم 200منها أكثر من 
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   ً                          وزنا  من القطن، مخلوطة  بصورة % 85أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من    52.10

رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية، اليزن المتر المربع منها أكثر من 
 .2م/  جم 200

      
   ً                         وزنا  من القطن، مخلوطة بصورة % 85أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من    52.11

رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية ، يزن المتر المربع منها أكثر من 
  .2م/  جم 200

      
 .أقمشة منسوجة أخر، من قطن    52.12

      
 .كتان أقمشة منسوجة من    53.09

      
 .53.03أقمشـــة منسوجـــة مــن جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة فى البند    53.10

      
 .أقمشــة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخر ؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق    53.11

      
 األقمشة المتحصل عليها من أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها   54.07

  .54.04المواد الداخلة فى البند 
      

أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية، بما فيها األقمشة المتحصل عليها    54.08
  .54.05من المواد الداخلة في البند 

      
 ً             نا  أو أكثر من وز% 85أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على    55.12

 .تلك األلياف
      

   ً     وزنا  من % 85أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على أقل من    55.13
 جم 170تلك األلياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن ال يتجاوز 

 .2م/
      

   ً     وزنا  من % 85 على أقل من أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى   55.14
  .2م/  جم 170تلك األلياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 

      
 .أقمشة منسوجة أخر من ألياف تركيبية غير مستمرة    55.15

      
 .أقمشة منسوجة ، من ألياف إصطناعية غير مستمرة    55.16
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، ")بيلوش "وطـويلة الخمل " قـطيفة"قـصيرة الخمل (ت خمل أقـمشة منسوجة ذا   58.01
 أو 58.02، عدا األصناف الداخلة فى البند " شينيل " ونسج من خيــوط قطيفية 

  .58.06البند 
      

، عدا ") تيرى"نسج المناشف ومايماثلها (أقمشــة منسـوجة مـزردة من النوع األسفنجى    58.02
 ؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية ، عدا المنتجات 58.06بند األصناف الداخلة فى ال

  .57.03الداخلة فى البند 
      

  .58.06نسج بعقدة غزية ، عدا األصناف الداخلة فى البند    58.03
      

نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من األنواع المستعملة للتغليف الخارجي    59.01
ا من االستعماالت المماثلة؛ نسج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسج محضرة للكتب وغيره

وما يماثلها من نسج مقساة من األنواع " بكرام " ؛ نسج " كانفا"للرسم باأللوان 
 .المستعملة لصناعة القبعات

      
   ً     وزنا  أو % 5 سم ، تحتوى على 30أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر ، بعرض اليزيد عن    60.02

أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة فى " إالستومير "  من خيوط قابلة للمط أكثر
  .60.01البند 

      
 سم عدا تلك الداخلة فى البندين 30أقمشة مصنرة أو كروشيه، بعرض ال يزيد عن    60.03

60.01 ،60.02.  
      

   ً          وزنا  أو أكثر % 5لى  سم ، تحتوى ع30أقمشة مصنرة أو كروشيه ، بعرض يزيد عن    60.04
أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة فى البند " إالستومير " من خيوط قابلة للمط 

60.01.  
      

بما فيها تلك المصنوعة على آالت تصنير األشرطة المزركشه (أقمشة مصنرات السدى    60.05
  .60.04 إلى 60.01، عدا تلك الداخلة فى البنود من ")جالون"

      
 .أقمشة مصنرة أو كروشيه ، أخر    60.06

      
      

أرحيـة وأصنـاف مماثلة ، بدون هياكل ، للطحن أو الجرش أو نزع األلياف أو الشحذ    68.04م 
أو الصقل أو التقويم أو القطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاؤها، من أحجار 

ة مكتلة أو من خزف، وإن كانت طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعي
 .بأجزاء من مواد أخر
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 :        ُ                   ـ أرحية أ خر، وأصناف مماثلة     
 :ـ ـ من مواد شاحذة أخر مكتلة أو من خزف  680422  
 :                               من مواد شاحذة اصطناعي ة مكتلة ---     
 :                                 من راتنجات تركيبي ة أو اصطناعي ة ----     
 :            غير مقو اة -----     
  مم400 مم وال يزيد عن 100 أرحية للقطع مسطحة وأجزاؤها، بقطر يفوق ------  680422121  
  أرحية للقطع، ذات مركز منحرف وهياكل قابلة للتعويض، وأجزاؤها ------  680422122  
  أرحية للقطع أخر مسطحة وأجزاؤها ------  680422123  
  غيرها ------  680422129  
 :         مقـو اة -----     
  مم 400 مم وال يزيد عن 100 أرحية للقطع مسطحة وأجزاؤها، بقطر يفوق ------  680422181  
  أرحية للقطع، ذات مركز منحرف وهياكل قابلة للتعويض، وأجزاؤها ------  680422182  
  أرحية للقطع أخر مسطحة وأجزاؤها ------  680422183  
  غيرها ------  680422189  
 :من خزف أو من سيليكات  ----     
 : من خزف -----     
  مم 350 مم وال يزيد عن 100 أرحية للقطع مسطحة وأجزاؤها، بقطر يفوق ------  680422301  
  أرحية للقطع أخر مسطحة وأجزاؤها ------  680422302  
  غيرها ------  680422303  
 ـ أحجار شحذ أو صقل يدوية  680430000  
      

مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية ، بشكل مساحيق أو حبيبات ، على حوامل من مواد    68.05
نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو 

 .مخيطة أو مهيأة بأى شكل آخر
      

، من ألياف نباتية أو وكتل وأصناف مماثلة " بالط " ألواح ذات أطر وألواح وترابيع    68.08
من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضالت أخر من خشب، مكتلة 

 .بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية أخر
      

 .مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص    68.09
      

 . وإن كانت مسلحةمصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر إصطناعى،   68.10
      

وكتل وترابيع وبالط وقطع خزفية أخر، من دقيق الحفريات السيليسية ) طوب(آجر    69.01
 .أو من أتربة سيليسية مماثلة) مثل ، الكيسلجور والتريبوليت أو الدياتوميت(

      
، )متحملة للحرارة(وكتل وترابيع وبالط وقطع خزفية مماثلة للبناء نارية ) طوب(آجر    69.02م 

 .عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو األتربة السيليسية المماثلة
      
أو ) Ca(أو الكالسيوم ) Mg( وزنًا من عناصر المغنسيوم% 50ـ محتوية على أكثر من  690210000  

   Cr2O3  و CaO وMgO                           ً          ، كل بمفرده أو مجتمعة، معبرا  عنها بـ )Cr(الكــروم 
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" السليس" أو من السيلكا ) ) Al2O3وزنًا من ألومينا % 50ـ محتوية على أكثر من  690220  
)SiO2 (  أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات 

  ) :SiO2" (السليس"            ً             أو أكثر وزنا  من السيلكا % 93 محتوية على --      
  آجر ---  690220101  
 : غيرها --     
 : غيرها ---      
ّ     وأقل  من % 85 محتوية على أكثر من ----       ":السليس"    ً             وزنا  من السيلكا % 93   
  آجر -----  690220991  
 :ـ غيرها  690290  
            ً               أو أكثر وزنا  من الزرنخيوم % 10 غيرها محتوية على --  690290001  
      

 .ف بناء وكتل تبليط وغيرها من األصناف المماثلة ، من خز) طوب(آجر    69.04
      

 :مصنوعات أخر ، من خزف    69.14
      
 " :صيني " ـ من بورسلين     
  غيرها--  691410009  
 : غيرها -    
  غيرها--  691490009  
      

وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين، " فلوت " زجاج متحصل عليه بالتعويم    70.05م 
و طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول      ً                      ألواحا  أو صفائح ، وإن كان ذ

 .بطريقة أخرى 
 : زجاج غير مسلح ُأخر -    
أو مجلو السطح فقط ) مزدوج(ـ ـ زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر  700521  

: 
  مم 3،5 ذو سمك ال يزيد عن ---  700521250  
  مم 4،5مم وال يتجاوز  3،5 ذو سمك يزيد عن ---  700521300  
  مم4،5 ذو سمك يزيد عن ---  700521800  
 :ـ ـ غيره  700529  
  مم 3،5 ذو سمك ال يزيد عن ---  700529250  
  مم 4،5 مم وال يتجاوز 3،5 ذو سمك يزيد عن ---  700529350  
  مم4،5 ذو سمك يزيد عن ---  700529800  
  زجاج مسلح - 70053000  
  ذو طبقة غير عاكسة--  700530001  
 : غيرها --     
أو مجلو السطح فقط أو ) مزدوج( زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر ---  700530002  

 ذو طبقة ماصة أو عاكسة 
  غيره ---  700530009  
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 ً           يا  أو مشغول ، محن70.05 أو 70.04 أو 70.03زجاج من األنواع الواردة فى البنود    70.06
ً                          الحواف أو محفورا  أو مثقوبا  أو مطليا  بالميناء أو مشغوال  بطريقة أخرى ، ولكن بدون                    ً         ً          ً               

 .أطر وال مزود بمواد أخر
      

وقنانى وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من ) دمجانات ( قوارير ضخمة    70.10
؛ برطمانات حفظ من زجاج ؛ سدادات األوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع 

 .وأغطية وغالقات أخر، من زجاج 
      

 .منتجات نصف جاهزة من حديد ، أو من صلب من غير الخالئط    72.07
      

بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من ) مدرفلة(عيدان، مشكلة باإلسطوانات    72.13
 .حديد، أو من صلب من غير الخالئط 

      
قضبان من حديد، أو من صلب من غير الخالئط، غير مشغولة بأكثر من  الطرق أو    72.14

أو السحب أو البثق، بالحرارة، بما فيها القضبان ) الدرفلة(الترقيق باإلسطوانات 
 .المفتولة بعد الدرفلة 

      
 . من غير الخالئط من حديد، أو من صلب) بروفيالت(زوايا وقطاعات وأشكال خاصة    72.16

      
 .أسالك  من حديد ، أو من صلب من غيرالخالئط    72.17م 

      
  مطلية أو مغطاه بالزنك - 721720  
 :وزنا من الكربون % 0,25 محتوية على  أقل من --     
ّ                             يقل  أكبر حجم للمقطع العرضي عن ---  721720100     مم 0،8   
 : مم أو أكثر0،8رضي  أكبر حجم للمقطع الع---     
  مم 1 مم أو أكثر وال يزيد عن 0،8 أكبر حجم للمقطع العرضي ----  721720301  
 :وزنا أو أكثر من الكربون % 0,6 محتوية على --     
  غيرها ---  721720909  
 : مغطاة بمعادن عادية أخر - 721730  
 :وزنا أو أكثر من الكربون % 0,6 محتوية على --     
  غيرها ---  721730909  
 : غيرها -   721790  
 :وزنا أو أكثر من الكربون % 0,6 محتوية على --     
  غيرها ---  721790909  
      

مثل، المضمومة الحــواف أو ( مجوفة أخر ) بروفيالت(مواسير وأنابيب وأشكال خاصة    73.06
 .، من حديد أو صلب ) ة الملحومة أو المبرشمة أو المغلقــة بطريقة مماثل
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وأجزاء منشآت ) 94.06بإستثناء المبانى مسبقة الصنع الداخلة فى البند (منشآت     73.08 م 
مثل، الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود واألبراج والصوارى والسقوف (

ألقفال وهياكل السقوف واألبواب والنوافذ وأطرها وعتبات األبواب والمصاريع وستائر ا
، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألواح )والدعامات واألعمدة) درابزين(والمساند 

وقضبان وزوايا وقطاعات وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير ومايماثلها، مهيأة 
 .لإلستعمال فى المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب 

      
  جسور ومقاطع جسور - 730810000  
      

عدا أوعية الغاز المضغوط أو (خزانات وصهاريج وخوابى وأوعية مماثلة لجميع المواد  730900 73.09
 لتر، غير مزودة 300، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها )المسيل

 .بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة 
      

مراس مضفورة وحبال رفع وما يماثلها من حديد أسالك مجدولة ، حبال وكابالت ، وأ   73.12
 .أو صلب، غير معزولة للكهرباء 

      
مسامــير ، ومسامــير تنجـــيد ، ودبابيــس ورق الرسم وخـــارزات مموجة أو مشطوفه،    73.17م 

وأصناف مماثلة من حديد صب أو ) 83.05عدا الداخلة فى البند (ومشابك خارزة 
 . كانت برؤوس من مواد أخر، عدا التى برؤوس من نحاس حديد أو صلب، وإن

      
 : للمقلـدة -      
                                ّ    مسامير مصم غة، بشكل أشرطة أو لف ات --   731700200  
      

 .نوابض وريش نوابض ، من حديد أو صلب    73.20
      

 .، من ألومنيوم )بروفيالت(قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة    76.04
      

 .مواسير وأنابيب من ألومنيوم    76.08

      

 .، من ألومنيوم )مثل، الوصالت واألكواع واألكمام(لوازم مواسير أو أنابيب  760900000 76.09

      
عدا أوعية الغاز المضغوط أو (خزانات وصهاريج وخوابى وأوعية مماثلة، لجميع المواد  761100000 76.11

 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، 300نيوم، تتجاوز سعتها من ألوم) المسيل
 .وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة 

      



  3797صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

رقم البند 
 التعريفي

 بيان المنتجات رقم التعريفة

بما فى ذلك (خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة من ألومنيوم    76.12
ز المضغوط أو بإسـتثناء أوعية الغا(لجميع المواد ) األوعية األنبوبية الصلبة أو الطرية

 لــتر، غــير مــزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن 300، ال تتجاوز سعتها )المســيل
 .كانت مبطنة أو عازلة للحرارة 

      
مجارف ورفوش ، ومعاول ومحافر ومعازق ، ومذارى وأمشاط ؛ فؤوس وبلطات وعدد    82.01

كاكين قــش ومجــزات أعشــاب قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم من أى نوع ؛ مناجل وس
 .وأســافين للخشب وعدد أخر مستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات 

      
، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر؛ )بما فيها القواطع الماسية للزجاج(عدد يدوية    82.05م 

وازم أو أجزاء للعدد مواقد اللحام؛ ملزمات وما يماثلها، عدا تلك األجزاء التى تعتبر ل
اآللية؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للحمل؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو 

 .بالقدم
      
 ): بما فيها قواطع ماسية للزجاج(            ُ    ـ عدد يدوية أ خر     
 : غيرها --  820559  
  عدد البنائيين، السباكين، عمال أشغال الجبس والدهانيـن---  820559100  
  غيرها---  820559800  
      

أسالك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كهربائى ومنتجات مماثلة، من معادن عادية    83.11
فلكس " أومن كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن 

لكربيدات ، من األنواع المستعملة فى اللحام أو فى ترسيب المعادن العادية أو ا"
المعدنية ؛ أسالك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة، من األنواع المستعملة فى 

 .الطالء المعدنى بالرش 
      

، بما فى ذلك ) سنتيجرام أو أقل5عدا المـوازين التي تبـلغ حساسيتها (أجهزة وزن    84.23م 
لجميع أنواع ) عيارات (  زينالقبابين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات موا

 .الموازين 
      
  أجهزة وزن األشخاص، بما فى ذلك موازين األطفال؛ موازين منزلية - 842310  
  موازين منزلية--  842310100  
  غيرها--  842310900  
  أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة - 842320000  
هزة لوزن كمية ثابته وأجهزة وزن وقبابين لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد  أج-   842330000  
 :  أجهزة وزن أخر -    
 :      كلغ 30 ذات قدرة وزن ال تتجاوز - -   842381  
                                                                              أجهزة مراقبة اعتمادا على وزن محد د مسبقا، تعمل آلي ـا، بما في ذلك أجهزة الفرز ---  842381100  

 لة     المعد 
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  آالت وأجهزة لوزن البضائع ولصق الرقاع على المنتجات التي سبق تعبئتها ---  842381300  
                          موازين المحالت التجاري ة ---  842381500  
  غيرها ---  842381900  
      

لرش ونـثر ونفث السوائل أو المساحيق؛  أجهزة ) وإن كانت تدار باليد( أجهزة آلية    84.24م 
 الحرائق، وإن كانت معبأة ؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة ؛ آالت وأجهزة نفث إطفاء

 .البخار أو قذف الرمال، وآالت وأجهزة مماثلة 
      
  آالت وأجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة -   842410000  
 : آالت وأجهزة أخر --     
  غيرها--   84248900  
 ّ                            ل ور المركبات من جميع األنواع  أجهزة غسل ب---  842489001  
      

آالت وأجهزة وأدوات مما يستعمل فى الزراعة أو البستنة أو الغابات لتحضير أو فالحة    84.32م 
 .التربة؛ محادل الحدائق أو المالعب الرياضية 

      
ت نزع  آالت تـفـتـيت كتــل التربة، وآالت تـقــليب وتمهيد التربة للزراعة ، وآال-    

 :األعشاب
 :ـ ـ غيرها  843229  
  آالت نزع األعشاب و آالت تقليب التربة ---  843229100  
  آالت تفتيت كتل الترابة ---  843229300  
             معازق آلي ة---  843229500  
  غيرها ---  843229900  
      
 :ـ آالت فرش وتوزيع األسمدة العضوية والمخصبات  843240  
 :                                لألسمدة المعدني ة أو الكيميائي ة - -    
  لترا 600 ال تتجاوز سعتها ---  843240101  
  غيرها---  843240109  
  غيرها--     
  لترا                                                   600                   آالت توزيع األسمدة عدا األسمدة المعدني ة أو الكيميائي ة، ال تتجاوز سعتها ---  843240901  
  غيرها ---  843240909  
 جزاء أ- 84329000  
  أجزاء وقطع منفصلة لمحادل الحدائق أو المالعب الرياضية --  843290001  
  غيرها--  843290009  
      

آالت وأجهزة أخر مما يستعمل فى الزراعة أو البساتين أو الغابات، أو تربية طيور    84.36م 
ة أو حرارية؛ الدواجن أو النحل، بما فى ذلك أجهزة اإلستنبات المزودة بتجهيزات آلي

 .أجهزة حضانة وتفريخ طيور الدواجن
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رقم البند 
 التعريفي

 بيان المنتجات رقم التعريفة

 آالت وأجهزة لتربية الطيور الداجنة بما في ذلك أجهزة حضانة وتفريخ الطيور -    
 :الداجنة 

 ـ ـ آالت وأجهزة الحضانة وتفريخ طيور الدواجن 843621000  
 ـ ـ غيرها  843629000  
 :             ُ   ـ آالت وأجهزة أ خر 843680  
  غيرها --   843680900  
 : أجزاء -    
 ـ ـ آلالت وأجهزة تربية الطيور الداجنة  843691000  
  غيرها--  843699000  
      

) مثل مقومات التيار" (إليكتروستاتيكية"محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة    85.04م 
 ).محثات ( ووشائع تأثير كهربائى 

 :                    وازل كهربائي ة سائلة              ـ محو الت ذات ع    
 ) :أ. ف. ك (10.000ـ ـ تزيد قدرتها عن  850423  
  غيرها---  850423009  
      

كهربائية، بما فى ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم ) جماعات(مدخرات    85.07م 
 .ال

      
  مدخرات أخر - 850780000  
      

مثل األجراس والصفارات ولوحات الداللة (ية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية أجهزة كهربائ   85.31م 
، عدا ما  يدخل منها فى البند )أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق

 .85.30 أو البند 85.12
      
أو ) LCD( لوحات الداللة أو البــيان المحتوية على أدوات ذات بللورات سائلة - 853120  

 )LED(امات ثنائية باعثة للضوء صم
 )LED( تحتوي على صمامات ثنائية باعثة للضوء --   853120200  
      
 :  تحتوي على أدوات ذات بلورات سائلة --     
  تحتوي على أدوات ذات بلورات سائلة ذات قوالب نشطة---   853120400  
  غيرها---   853120950  
      

مثل المفاتيح (ربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية أجهزة كه   85.35م 
وأجهزة إمتصاص الصدمات " التوتر"والمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد 

، لجهد )الكهربائية ووصالت المآخذ الكهربائية وأصناف التوصيل األخر وعلب التوصيل
 ) .فولت (V 1000يزيد عن " توتر"

      
 : ـ مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار الكهربائي     
ّ      لتوت ر يقـل  عن --       ) :ف. ك (72.5    ّ      
  مفاتيح تقسيم ---  853530101  
  مفاتيح وصل وقطع التيار الكهربائي ---  853530109  
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رقم البند 
 التعريفي

 بيان المنتجات رقم التعريفة

 : غيرها --     
  مفاتيح تقسيم ---  853530901  
 ع التيار الكهربائي  مفاتيح وصل وقط---  853530909  
      

لمبات وأنابيب كهربائية، تضئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما فى ذلك األصناف    85.39م 
واللمبات واألنابيب ذات األشعة فوق البنفسجية أو األشعة " مصابيح مقفلة"المسماة 

 .تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية 
      
 : ريغ ، عدا اللمبات ذات االشعة فوق النفسجية  مصابيح وأنابيب تضئ بالتف-    
 : ـ ـ مصابيح وأنابيــب مشعشعة، ذات قطب سالب ساخن  853931  
                  مزو دة بقاعدتين ---  853931100  
  غيرها---   853931900  
      

صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات شبة موصلة مماثلة؛ أدوات شبه موصلة حساسة    85.41م 
لضوء، بما فى ذلك الخاليا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة فى شكل وحدات أو ل

 .مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء؛ بللورات بيزو كهربائية مركبة
      
 أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما فى ذلك الخاليا الضوئية الفولتائية، وإن - 854140  

 كل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوءكانت مجمعة فى ش
الخاليا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل (  غيرها --   854140900  

 )لوحات
  ).87.09عدا العربات الجرارة الداخلة فى البند (جرارات    87.01 م 

      
 مقطورات الـنصفية جرارات طرق لل- 870120  
 : جديدة --     
                                                                        رؤوس جر ارات أو رؤوس مقطورات و جر ارات ، من األصناف المستعملة في الموانئ---  870120101  
  غيرها---  870120109  
      
 : مستعملة --     
 وانئ                                                                   رؤوس جر ارات أو رؤوس مقطورات و جر ارات ، من األصناف المستعملة في الم---  870120901  
  غيرها---  870120909  
 : غيرها - 870190  
 :ذات عجالت ) باستثناء الجرارات الصغيرة(                              جر ارات فالحي ة وجر ارات غابي ة --      
  مستعملة---  870190500  
      

  .87.13 حتى 87.11أجزاء ولوازم المركبات الداخلة فى البنود من    87.14م 
      
 ) : بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابته(راجات النارية  للد- 871410  
  فرامل وأجزائها--  871410100  
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رقم البند 
 التعريفي

 بيان المنتجات رقم التعريفة

  علب تغيير السرعة وأجزائها--  871410200  
  عجالت وأجزائها وتوابع الدراجات --  871410300  
  كاتم الصوت ومواسير العادم وأجزائها--  871410400  
 و أجزائها معشقات --  871410500  
  غيرها--  871410900  
  للمقاعد ذات العجالت أو العربات األخرللمعوقين-   871420000  
 : غيرها -    
 :وأسياخ عجالت ) جنوط( أطواق --  871492  
  أسياخ عجالت ---  871492900  
، )ق وفرامل المراكزعدا مراكز العجالت ذات الفرامل بالـتعشي( مراكز أو محاور عجالت - - 871493000  

 طارات مسنـنة للعجالت الطليقة 
 فرامل، بما فى ذلك مراكز العجالت ذات الفرامل بالـتعشيق، وفرامل المراكز، - -   871494  

 :وأجزاؤها 
  فرامل---  871494200  
  أجزائها---  871494900  
 ) سروج( مقاعد --  871495000  
 : رع تدوير و أجزاؤها وأذ" دواسات" بداالت --  871496  
 " دواسات" بداالت ---  871496100  
  أذرع تدوير ---  871496300  
  أجزائها---  871496900  
 : غيرها --  871499  
  مقابض---  871499100  
  حامالت أمتعة---  871499300  
            محو الت سرعة  ---  871499500  
 : غيرها؛أجزاء ---     
 واقيات الطين ----  871499901  
  غيرها----  871499909  

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطرى، بما فيها أجهزة    90.18م 
وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك ) سنتيجراف(التشخيص بالوميض اإلشعاعى 

 .أجهزة إختبار النظر
 : وما يماثلها  حقن وأبر وأنابيب قسطرة وكنيوالت -    

 :  حقن ، بأبر أو بدونها --  901831  
  من لدائن---  901831100  
  غيرها---  901831900  
 ))بما في ذلك الحقائب الشريانية( أنابيب قسطرة وكنيوالت وما يماثلها ( غيرها --  901839000  

      
 .ا أجهزة معايرتهاعدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، بما فيه   90.28م 

  عدادات كهرباء- 902830  
 : لتيار كهربائي متناوب --     
  أحادي الطور---   902830110  
  متعدد األطوار---   902830190  
  غيرها--  902830900  



  104عـــدد   2015 ديسمبر 29 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  3802صفحــة 

 قائمة المنتجات المعنية بالتخفيض في نسب المعاليم الديوانية عند التوريد : 3ملحق عدد 
 

رقم البند 
 لتعريفيا

نسب المعاليم  بيان المنتجات رقم التعريفة
 %الديوانية 

        
أسماك مجمدة، بإستثناء الشرائح وغيرها من لحوم األسماك الداخلة فى    03.03م 

   .03.04البند 

        
ّ         ، بونيت مخط ط البطن )من نوع تونوس(ـ  سـمك تونة      ايوثينوس [          

 :تثناء األكباد والبيض وغدد التذكير ، باس]بيالميس) كاتسووانوس(
  

 0 )تونوس أاللونجا(ـ ـ سمك تونة بيضاء  030341  
 0 )تونوس الباكارس(ـ ـ تونة ذات زعانف صفراء  030342  
 0 :ـ ـ سمك بونيت مخطط البطن  030343  
 0 ) :ثونوس أوبيسوس(ـ ـ أسماك بونيت البدينة  030344  
 0 ) :ثونوس ثاينوس(ونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء ـ ـ أسماك الت 030345  
ثونوس (ـ ـ أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية  030346  

 ) :ماكويـى
0 

 0 ـ ـ غيرهـا 030349  
        

   ) بما في ذلك جبن اللبن المخثر(جبــن    04.06م 
        
 20 ـ أجبان أخر 040690  
        

 20 عسل طبيعي  040900 04.09
        

بقول قرنية يابسة مقشورة، وإن كانت منزوعة الغاللة أو مفلوقة أو    07.13 م 
      مكس رة

  

        
 0 ـ حمص  071320000  
        

   ) :فيغنا، فاسيولوس(ـ لوبياء أو فاصوليا    07.13م 
وع فيغنا مانغو هيبر أو فيغنا رادياتا، ـ ـ لوبياء أو فاصوليا من ن 071331000  

 0 ويلكزيك 
فاسوليوس أو فيغنا ) (أدزوكي(ـ ـ لوبياء أو فاصوليا حمراء صغيرة  071332000  

 0 ) أنغوالريس
   ):فاسيولوس فولغاريس(ـ ـ لوبياء أو فاصوليا عادية  071333  
 0 غيرهـا  ---  071333900  
        

 0 عدس ـ  071340000 07.13م 
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رقم البند 
 لتعريفيا

نسب المعاليم  بيان المنتجات رقم التعريفة
 %الديوانية 

، طازجة أو )لوز هندي(جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو    08.01 م 
   جافة، بقشرها أو بدونه

        
   )لوز هندي(ـ جوز الكاشو     
 0  بقشره- - 080131  
 0  مقـشور- - 080132  
        

   بدونه ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو    08.02 م 
   :ـ لـوز     
    بقشره- - 080211  
 0 غيره  ---  080211900  
    مقـشور- - 080212  
 0 غيره  ---  080212900  
        

   ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه    08.02 م 
        
   :ـ بوفريوة     
 0  بقشره- - 080221000  
 0  مقـشور- - 080222000  
        

   ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه    08.02 م 
        
   :ـ فستق     
 0  بقشره- - 080251000  
 0  مقـشور- - 080252000  
        

   ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه    08.02 م 
        
   : هـا ـ غير 080290  
    0                حب ات الصنوبر حلوة  --  080290500  
        
        

   موز، بما فيه موز البالنتان، طازج أو مجفف    08.03 م 
        
    غيره- 080390  
 0  طازج--  080390100  
 0  مجفف--  080390900  
        

وجوافة ومانغة، ) كمثرى أمريكي(تمر وتين وأناناس وأوفوكادو    08.04 م 
 ومانغوستين، طازجة أو مجففة
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رقم البند 
 لتعريفيا

نسب المعاليم  بيان المنتجات رقم التعريفة
 %الديوانية 

   :ـ تـين  080420  
    : جـاف --     
     0         مغي ر طبيعته  ---  080420901  
 0 غيره  ---  080420909  
        

وجوافة ومانغة، ) كمثرى أمريكي(تمر وتين وأناناس وأوفوكادو    08.04 م 
  أو مجففةومانغوستين، طازجة

  

        
 20 ـ أناناس  080430000  
        

وجوافة ومانغة، ) كمثرى أمريكي(تمر وتين وأناناس وأوفوكادو    08.04 م 
   ومانغوستين، طازجة أو مجففة

        
 20 ) كمثرى أمريكي(ـ أفوكادو  080440000  
        

وجوافة ومانغة، ) ثرى أمريكيكم(تمر وتين وأناناس وأوفوكادو    08.04 م 
 ومانغوستين، طازجة أو مجففة

  

        
 20 )  جوز الجندم(ـ غوافة، مانغة ومنغوستين  080450000  
        

   وسفرجل، طازجة " كمثرى "             تفاح و إج اص    08.08 م 
        
 20 ـ تفاح 080810  
        

   فواكه أخرى، طازجة   0810 م 
        
 20 ـ فاكهة الكيـوي 081050000  
        

بن، وإن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين؛ قشور وغالالت من بن؛    09.01م 
 أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت

  

        
   :  بن غير محمص-    
 0  غير منزوع منه الكافيين--  090111000  
 0  الكافيين منزوع منه--  090112000  
        

   :                ّ  ً  شاي، وإن كان منك ـها     09.02م 
 0 .في عبوات أخر) غير مخمر( شاي أخضر - 090220000  
 0 .وشاي مخمر جزئيا، في عبوات أخر) مخمر( شاي أسود - 090240000  

 0 وخليط حنطة مع شيلم) قمح(حنطة    10.01 
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رقم البند 
 لتعريفيا

نسب المعاليم  بيان المنتجات رقم التعريفة
 %الديوانية 

        
 0 أرز   10.06

        
                               ً بذر عباد الشمس، وإن كان مكسرا    12.06 م 

   :غيرها  -    
                                     0  بقشره؛ في قشرة محز زة بيضاء أو رمادي ة  --  120600910  
   غيرها  --  120600990  
        

   ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة    12.07 م 
   ـ بذور سمسم  120740  
 0  غيرهـا--  120740900  
        

وأبداله المحضرة من ) كافيار(أسماك محضرة أو محفوظة؛ خبياري    16.04 م 
   بيض األسماك  

        
   : ـ أسماك كاملة أو مقطعة، ولكن غير مفرومة     
 20 ) ساردا(ـ ـ تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت أطلنطي  160414  
        

       ً                                    مال حصرا  أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة أجزاء معدة لالستع   85.29 م 
    85.28 إلى 85.25في البنود من 

        
ـ هوائيات وعاكسات هوائيــات من جميع األنواع؛ أجزاء معدة لالستعمال     

   : مع هذه األصناف 

   :غيرها  --      
 0 ة                                         عاكسات الستقبال اإلرسال عبر األقمار الصناعي  ---  852910951  
        

مثل، األجراس والصفارات (أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية    85.31 م 
، عدا )ولوحات الداللة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق

 85.30 أو البند 85.12ما يدخل منها في البند 
  

        
 0  وأجهزة مماثلة ـ أجهزة تنبيه ضـد السرقة أو الحريق 853110  
          
   :        ُ    ـ أجهزة أ خر  853180  
أجهزة كهربائية باإلشارة الصوتية أو المرئية كاشفة للمعادن عدا ما يدخل  853180950 م   

 85.30 أو البند 85.12منها في البند 
0 

آالت وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة وال    85.43 م 
 في مكان آخر من هذا الفصل داخلة 

  

        
   :ـ آالت وأجهزة أخر  854370  
 0 كاشف للمعادن 854370909 م   
 0 هياكل الحافالت والشاحنات 870600110  
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  4مـلحــق عـــدد 

  قائمة المنتجات المنتفعة

  بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة

 

 البند التعريفي بيان المنتجات 

 010229م  العجول 

 01041030 رؤوس الضأن 

 010511  غ185نهاديوك ودجاجات ال يتعدى وزن الواحدة م 
 010513  غ185بط ال يتعدى وزن الواحدة منها 

 010514  غ185إوز ال يتعدى وزن الواحدة منها 
 010515  غ185غرغر ال يتعدى وزن الواحدة منها 

 م                       01.06                    الحشرات النافعة الموج هة للفالحة البيولوجية 

 020110000 
 020120200 
 020120300 
 020120500 
 

                    لحوم األبقار المبر دة
 

020120900 
 020410000 

 
                   لحوم الضأن المبر دة

 020421000 
 03.01م  فـراخ األسـمـاك 

 03.06م  جـمبري في شـكله بعـد دعـمصي 
 03.07م  دعـاميـص القـوقعيـات 

 03.08م  دعـاميـص القـوقعيـات 

 04.01 الحليب الطازج 
 040221 الحليب المجددمسحوق الحليب الموجه لتصنيع  
 040711 
 

 بيض مخصب معد للتفريخ
 040719 

                 040721000        الـبـيــض المعد  لإلستهالك 
 04072100003 
 

 البيض الخالي من الجراثيم
 04079010004 

 05.11م  والوراطة معـد للتفـريخ بيض القاروص 
 051110000 
 

 مني الثيران ولقاح وأجنة الحيوانات
 051199859 
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 البند التعريفي بيان المنتجات 

 0602101001 
 0602101009 
 0602201000 
 0602209003 
 0602209004 
 0602209005 
 0602209006 
 0602209007 
 0602209008 
 0602901000 
 0602902000 
 0602903000 
 0602905002 
 

 المشاتل والنباتات واألصول والجذور والطعوم من األنواع المستعملة في اإلنبات في المستغالت الفالحية
 

0602905004 
 070110 بطاطا للبذر 
                   070190900          البـــطـاطا المعد ة لإلستهـالك 
 م 070310  البصل المعد لإلستهالك 
 070320م  ثوم موجه للتكاثر 
 071310م  الجــلبانـة العلـفية 
 071310م  بذور الجلبانة 
 071320م  بذور الحمص 
 071350م  ولبذور الف 
 071410 جـذور المانيـوك 
 100111 صلب) قمح(حنطـة  
 100111 بذور القمح الصلب 
 100119 صلب) قمح(حنطـة  
 100191م  قمـح ليـن 
 100191 بذور القمح اللين 
 100199م قمـح ليـن 
 100199000 القمح العلفي 
 100290 الـشيلـم 
 100310 بذور الشعير 
 100310  شعير 
  100390  الشعير العلفي 
 100410 بذور القصيبة 
 100510 حبـوب الذرة 
 100590 حبـوب الذرة 
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 البند التعريفي بيان المنتجات 

 10.06 األرز 
 100860 التـريتيكـال 
 100860م  بذور التريتيكال 
 م 120600 حبوب عباد الشمس للبذر 
 120729 حبـوب القطـن 
 120921 حبوب الفصة للبذر 
 120923 الفستوكة للبذر 
 120929م  بذور السلة بذور البرسيم 
 120991م  بذور القنارية 
 121292 الخـروب 
                                       121410  مسحـوق وكريات مكتلة في شكل قوالب الفص ـة 
 121490م  الـدرع العلفـي 
 150810900 الخام) الكاكاوية(زيـوت الفول السوداني  
       150890900  المكر رة) الكاكاوية(زيـوت الفول السوداني  
 151110900 زيـوت النخيل الخام 
                    151190991  زيـوت النخيل المكر رة 
                    151190999  زيـوت النخيل المكر رة 
 151211910 زيـوت عباد الشمس الخام 
 م                       151219900  زيـوت عباد الشمس المكر رة 

 151411901 الخام) الكولزا(زيـوت السلجم  
       151419900  المكر رة) الكولزا(زيـوت السلجم  
 151491901 الخام) الكولزا(زيـوت السلجم  
       151499900  المكر رة) الكولزا(زيـوت السلجم  
 151521900 زيـوت الذرة الخام 
                   151529900  زيـوت الذرة المكر رة 
 15219091013 شمع النحل الخام 
 1901 المحضرات الغذائية المستعملة كبدائـل للبن األم 
 190211 العجين الغذائي 
 190219 العجين الغذائي 
 190230 العجين الغذائي 
 190240 الكسكسى غير المحضر 
 210220 خميرة و نخالـة القمح و مواد التلويـن الموجهة إلنتـاج الذبابة العقيمة 
 2106 المحضرات الغذائية المستعملة كبدائـل للبن األم 
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 البند التعريفي بيان المنتجات 

 220290 تغذية السريريـة باألنبوبالمحضرات الغذائيـة السائلة الموجهـة حصرا لل 
 23.01م  مسحوق األسماك 
 230230 مواد التلويـن الموجهة إلنتـاج الذبابة العقيمةو نخالـة القمح و  الخميرة 
 23023010015 
 23023090017 
 23024010011 
 

 الموجهة لتغذية الحيوانات) السداري(نخالة قمح وحبوب أخرى 
 

23024090013 
 230310م  ـوق الـذرةداب 
 230320م  تفـل اللفت السكـري 
 230330م  مخلفـات تقطيـر الذرة 
 230400م  الصوجا فيتـورة 
  23040000095  قشور حبوب الصوجا 

 230500م   )الكاكاوية(فيتـورة الفول السوداني  
 230610م  فيتـورة حبوب القطن 
 230620م  فيتـورة الكتان 
 230630م  الشمسفيتـورة عباد  
 230641م  الكولزا فيتـورة 
 230650م  فيتـورة جوز الهند 
 230660م  فيتـورة النخيل 
 230800م  تفـل العنب 
 23.09م  أغـذية موجهة لألحياء المائية وأعالف مركبة لتغـذية األسـماك 
 م 230990 األعـالف المركبة للحيوان 

 230990م  والستفـل اللفت السكري المخلوط بالم 
 230990م  من الرماد% 40قوالب اللحس المحتوية على نسبة ال تقل عن  
 27.03 الخبث  
                          283321                 كبريتات المانيزيوم المعد ة لالستعمال كأسمدة 
 م                        28.34                 ونيترات من بوتاسيوم معد ة لإلستعمال الفالحي نيتريتـات 
 م                       28.35                فوسفـات البوتاسيوم معد  لإلستعمال كأسمدة 
 م                                        28.36                الكربونـات وثاني كربونات البوتاسيوم معد  لإلستعمال كأسمدة 
 29.12م  فـرمول 
  30.02  األمصال والمكونات األخرى للدم والتالقيح 

 30.03                                     ّ األدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليـ ا 
 30039000904 المحاليل الوريدية 
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 البند التعريفي بيان المنتجات 

 30.04 ا                                   ّ األدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليـ  

 30.06م         ّ                خيوط معق مة لربط القنوات 

    31الفصل  األسمدة 

 320420 خميرة و نخالـة القمح و مواد التلويـن الموجهة إلنتـاج الذبابة العقيمة 

 
ألشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المستعملة حصريا للكشف عن مرض السكري والمضاعفات الكلوية وآلالت قيس ا

  في الدمنسبة السكر
382200 

  (fer chelate eddha)  6المخصبات المحتوية على عنصر الحديد   382490979 

 (sh 80) 390410000م حبيبات من لدائن لإلستعمال الطبي 

 392043100م  صم34 مم وال يتعدى عرضها 0.15صفائح من لدائن ذات سمك ال يتجاوز  

 39.23م  شباك أنبـوبية بالسـتيكية 

       39233010001                          ت مخص صة لمراقبـة تعاطي المنشطاتعبوا 

 م 39.26  المجمعات البالستيكية  

 39.26م  شباك أنبـوبية بالسـتيكية 

 40.14م  واقيات منع الحمل 

 
 دنيي الموجهة 1680خيطين أو قياس يتجاوز / دنيي110خيط واحد أو قياس / دنيي110الخيـوط النسجيـة قيـاس 

 شباك الصيد البحريحصرا لصنع وإصالح 
54.02 

           70109099993                          عبوات مخص صة لمراقبـة تعاطي المنشطات 

 73144900003 نسج وشباك وألواح وسياجات شبكية أخرى من أسالك حديد أو صلب 

 « T » 848180999م حنفية من البالستيك ذات شكل 

 851769 يةأنظمة الوحدات التردد (FM) الموجهة لإلستعمال من قبل فاقدي السمع 

 85287119993 أجهزة اإلستقـبال الطرفي المنفصلة 

 90.18م  آالت منع الحمل 

 
ألشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المستعملة حصريا للكشف عن مرض السكري والمضاعفات الكلوية وآلالت قيس ا

 نسبة السكر في الدم
902780 

 903289004 موجهة للتنوير العموميأجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية ال 
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  5مـلحــق عـــدد 
  قائمة المنتجات 

  المنتفعة بالتخفيض في األداء على القيمة المضافة
  

 
 البند التعريفي بيان المنتجات النسب

 01.06م  النحل المستعمل في التلقيح الطبيعي للنباتات واألشجار 12
 م 210210

 م 230990
250810 

                              المعد ة لصناعة األعالف المركبةالملحقات الغذائية 6

250840 
 25.30م  تراب 12
                         253090                      الملحقات الغذائية المعد ة لصناعة األعالف المركبة 6

 27.03م  خبث 12
280120 
280490 
281700 
282090 
282110 
2827 

283090 
283325 
283329 
283630 
291529 
292241 
292310 
293040 

2936 

                                              الملحقات الغذائية المعد ة لصناعة األعالف المركبة 6

294190 
 300610300 حواجز لصق المستعملة في الجراحة أو في طب األسنان 6
 330510 الشمبوان الموجه لالستعمال الطبي ومعجون األسنان الموجه لالستعمال الطبي 6
 330610 الشمبوان الموجه لالستعمال الطبي ومعجون األسنان الموجه لالستعمال الطبي 6
                         350790                      الملحقات الغذائية المعد ة لصناعة األعالف المركبة 6

 39.08م  حبيبات البولياميد الصالحة لصناعة شباك الصيد البحري 12
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 البند التعريفي بيان المنتجات النسب
 39.16م  فوق المليمتر والمستعملة للصيد البحري ديستكس أو أكثر وذات قطر ي67شعيرات من بولياميد ذات  12
12 ( معدة لتعبئة الخضر(أكياس من البالستيك مستعملة في القطاع الفالحي   39.23م  
 392690 األكياس المعقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي والتي ال تحتوي على محلول ضد التخثر 6

12 
                                    وكذلك على كر اسات األشغال التطبيقية 72 و48 و24 و12د الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعـدا

 والتصوير والمحفوظات والموسيقى
482020000 

 56.08م  شباك خاصة بمصائد الصيد البحري الثابتة ذات عقد من نوع كنوتلس، ومصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاص 12
 56.08م   ممزوجة بالرصاصحبال خاصة لشد مصائد الصيد البحري الثابتة مصنوعة من مواد 12
 63.05م  ...)                   معد ة لتعبئة الخضر(أكياس من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية مستعملة في القطاع الفالحي 12
                                 72.10                      اللفائف المعدنية المور دة والمعد ة لصنع علب لف السردينة 12
 73.04م  أنابيب من الصلب مقاوم للصدأ غذائي 12
 73.07م  ب من صلب مقاوم للصدأ لتجهيزات إنتاج الحليبمستلزمات أنابي 12
 73.15م  سالسل من الصلب مقاوم للصدأ غذائي 12

12 
                                                                                       زنابك أخرى من حديد صب  أو حديد أو صلب وحلقات ومشابك وأوتاد ومحرقات حلقات ومسامير لمعدات 

 الصيد البحري
 73.18م 

 73.20م  ت الصيد البحري                                          لوالب أخرى من حديد صب  أو حديد أو صلب لمعدا 12
 74.15م  حلقات من النحاس لمعدات الصيد البحري 12
 76.12م  أوعية كريبيولوجية من أليمنيوم 12
 83.07م                                             أنابيب لي نة من حديد أو صلب للمحركات البحرية 12
 83.09 أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح 12
 84.13م  أجزاء مضخات أخرى للسوائل 12
 84.15م  أجزاء أجهزة تكييف وتبريد الهواء 12
 84.21م  أجزاء أخرى آلالت تصفية وتنقية السوائل والغازات 12
 84.38م   غير آالت المخابز والمرطبات84.38أجزاء لألجهزة والمعدات المذكورة بالبند  12
 85.11م  بحريةأجزاء المولدات الكهربائية والمولدات التناوبية للمحركات ال 12
                 870390         العربات ذات محر ك كهربائي 12
                 870490         العربات ذات محر ك كهربائي 12
 901831900 الحقن الموجهة لتعليب األدوية 6
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  6ملحق عدد 
  قائمة المنتجات المنتفعة

 الديوانية بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم
  

  %النسب بيان المنتجات البند التعريفي

 0 خيـول أصيلة لإلنسال 010121
 0 أراخي وعجالت أصيلة لإلنسال 010221م 
 0 عجول 010229م 

 0 أصيلة لإلنسال : حيوانات حية من فصيلة الخنازير 010310
 0 يلة الضأن أصيلة لإلنسالحيوانات من فص 01041010
 0  رؤوس الضأن 01041030
 0 حيوانات من فصيلة الماعز أصيلة لإلنسال 01042010

 15  غ185ديوك ودجاجات ال يتعدى وزن الواحدة  010511
 15  غ185ال يتعدى وزن الواحدة  ديوك ودجاجات رومية 010512
 15  غ185بط ال يتعدى وزن الواحدة  010513
 15  غ185 ال يتعدى وزن الواحدة اوز 010514
 15  غ185غرغر ال يتعدى وزن الواحدة  010515

 0 الحشرات النافعة الموجهة للفالحة البيولوجية 01.06م 
  010611من م 
 010690إلى 

 15 غير موجهة أساسا لإلستهالك البشري حيوانات حية أخرى

 0 إبل أصيلة لإلنسال 010613م 
 0 لإلنسالصيلة رانب أأ 010614م 
   020110000من 
  020120900الى 

 5  لحوم األبقار المبردة

   020210000من 
  020230900الى 

 15  لحوم األبقار المجمدة

020410000  
 و

020421000  
 لحوم الضأن المبردة

5 
 

   020430000من 
 020443900إلى 

 15  لحوم الضأن المجمدة

 15 لحوم الدجاج المجمدة 020712

 15 لحوم صدر الدجاج المجمد 0207141000

 ) escalopeشرائح(لحوم الديك الرومي المجمدة  020727
5 

 

  فراخ األسماك  03.01م 
0 
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  %النسب بيان المنتجات البند التعريفي

   030211100من 
  030229800الى 
  030245100 و
   030251100من 
  030251900الى 
   030254110من 
  030259300الى 
   030299310من 
  030299600الى 
   030311000من 
  030319000الى 
   030331100من 
  030339850الى 

030351000  
030355100  

   030363100من 
  030363900الى 
   030365000من 
  030369800الى 
 الى 030381100من 

030383000  
 الى 030389310من 

030399400  
 الى 030389600من 

030389700  

 10  أسماك طازجة ومبردة ومجمدة

 0  جمبري في شكله بعد الدعمصي  03.06م 

 0 دعاميص القوقعيات 03.07م 

 0 دعمصي المحار 030711م 

 0 دعاميص القوقعيات 03.08م

 0  حليب طازج 04.01

 0  مسحوق الحليب الموجه لتصنيع الحليب المجدد 040221

040291 
ال تحتوي  أخرى أنواع: تحلية أخرىألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد 

 على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى
15 

040299 
تحتوي  أخرى أنواع: ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى

 .على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى
15 

 10  أخرىةمواد تحلي وعلى مصل اللبن معدل أم ال، وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف 040410
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  %النسب بيان المنتجات البند التعريفي

040490 

كونة  متمصل اللبن وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، منتجات
من عناصر حليب طبيعية ، وإن  كانت  محتوية على سكر مضاف أو مواد  تحلية أخرى غير 

  : مذكورة وال  داخلة في مكان أخر
  .غيرها -

27 

040711 
  و

040719 

 خصب معد للتفريخبيض م
 
 
 

15 
 

 0 البيض المعد الستهالك 040721000
04072100003 

  و
04079010004 

 0  البيض الخالي من الجراثيم

  ):مح(صفار بيض  040811
 10 مجفف-- 

040819 
  :)مح(صفار بيض 

 غير مجفف-- 
27 

040891 
  ):مح(صفار بيض غير 

 مجفف -- 
27 

040899 
  ) :مح(صفار بيض غير 

 مجففغير-- 
27 

 0 شعربشري خام، وإن كان مغسوال أو منزوعا دهنه، فضالت الشعر البشري 050100
 0 شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري وفضالته 050210

050290 
، )الفرش( شعر و وبر الخنزير أو الخنزير البري، وشعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين 

  :فضالتها
  .غيرها- 

0 

050400 
مبردة أو مجمدة أو  كاملة أو قطعا ،طازجة أو) عدا األسماك (مصارين ومثانات ومعد حيوانات 

 مملحة أو في ماء مملح ، أو مجففة أو مدخنة
0 

05.05 
، )    ً مشذبا  وان كان(جلـود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور واجزاؤه 

بقصد  أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجةزغب، جميعها خام أو لم يجر عليها شغل 
  .حفظها ؛ مساحيق ونفايا ريش أو اجزاء ريش

0 

05.06 
لكن غير (عظام وأروم قرون ، خام أو  منزوعة الدهن أو الهالم  أو محضرة  تحضيرا بسيطا

  ،أو معالجة بحامض ، مساحيق ونفايات هذه المنتجات) مقطعة بأشكال خاصة
0 

050790 

أو غيره من )األهداب بما فيها(، صفيحات فك الحوت )ذيل أودرق( السلحفاه  عظم ظهرعاج ، 
ومخالب ومناقير، خام أو محضرة تحضيرا  ثدييات بحرية ، قرون وقرون مشعبة وحوافز وأظافر

 :ونفايا هذه المنتجات بسيطا وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة،مساحيق
 ـ غيرها

10 

051000 
كانت  ؛ صفراء وإن) ذباب هندي(، زباد ومسك ؛ ذراريح )كاستريوم(قندس أشهب، طيب ال عنبر

مجففة ؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة،طازجة أو مبردة أو 
 .مجمدة أومحفوظة مؤقتا بطريقة أخرى

0 
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 0 )ذكور األبقار(مني ثيران  051110
 0 ريخوالوراطة معد للتف بيض القاروص 051191م

051199 
 منتجات حيوانية األصل غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر ،حيوانات ميتة  مما يشمله

  : البشريلالستهالك، غير صالحة   ) 3(و ) 1(الفصالن 
  :غيرها-

 .غيرها --
0 

06.01 
جذاميرأوريزومات،راقــدة، (بصيالت وبصالت ودرنـت وجذور درنية وبصلية وسيقان أرضية 

   أو مـزهـــرة ، نباتـات وجــذور هندبـاءمنبتــة
  12.12عــدا الجــذورالداخلة فــي البند  ) شيكــوريا ( 

0 

0602101001 
المستعملة في اإلنبات في المستغالت  المشاتل والنباتات واألصول والجذور والطعوم من األنواع

 .الفالحية
0 

0602101009   
0602201000   
0602209003   
0602209004   
0602209005   
0602209006   
0602209007   
0602209008   
0602901000   
0602902000   
0602903000   
0602905002   
0602905004   

06.04 
وأعشاب وطحالب  أغصان وارقة وأوراق وأفنان وغيرها من أجزاء النباتات، دون أزهار أو براعم

أو مجففة أو مصبوغة أومبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة وأشنة للباقات أو للزينة ، رطبة 
  .أخرى

0 

 0 بذور البطاطا 070110
 0 البطاطا المعدة لالستهالك 070190900

 0  البصل المعد لإلستهالك  070310م 
 0 ثوم موجه للتكاثر 070320م 

 0 بذور الجلبانة 07131010
 0 الجــلبانـة العلـفية 90071310
 0 ور الفولبذ 071350م 

07.14 
واألراروت والسحلب، قلقاس رومي بطاطا حلوة، وجذور ودرنات ) مانيوق(جذور المنيهوط 

مماثلة غزيرة النشاء أواألينولين طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقــطعـة و 
  )ساجو(بشكل كريات مكتلة ، لـب النخيـل الهندي 

0 
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081400 
مؤقتا  ةأو محفوظ، طازجة أو مجمدة أو مجففة )بما فيه الشمام(طيخ قشور حمضيات وقشور ب

 الموقت في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ
0 

 27 أبدال البن المحتوية على بن غير محمصة 09019090101
 15 )ماتيــه(متـه  090300
 10  فانيــــليا 09.05
 15 ةقرفة وأزهـار شجرة القرف 09.06
 15 )كبوش وسيقان وثمار(قرنفـل  09.07

 )قاقلة(جوز الطيب وبسباسته و حب الهال  09.08
15 
 

 15 وشمر وكزبرة وكمون وكراوية ؛ حبات عرعر) جاذبية(بذور يانسون أو يانسون صيني 09.09
 15 وكاري وبهارات وتوابل أخر) رند(زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار  09.10
 0 )جودر(شليم  10.02

 0 بذور الشعير 100310
 17  غير الموجه للبذرالشعير  100390
 0  بذور القصيبة 100410
 0 ذرة 10.05

 15 للبذر حبوب الدرع 100710
 0 التريتيكال 100860

11.06 
دقيق وسميد  07.13 دقيـق وسميـد ومسحوق البقـول القـرنية اليابسـة الداخلة في البند

دقيق وسميد ومسحوق الجذور أوالدرنات الداخلة في ) ساجو(ب النخيل الهندي ومسحوق ل
 )8(،دقيق وسميد ومساحيق المنتجات المذكورةفي الفصل 07.14البند 

15 

 15 ، وإن كان محمصا) مالت(شعير ناشط  11.07
 27 )محق(نشاءمن حنطة 110811
 27 ذرة نشاءمن 110812
 27 ) مانيوق (نشاءمن منهيوط 110814
 27 أنواع نشاء أخرى 110819

 10 نشاء من البطاطا  110819م 
 10 ، وإن كان جافا) القمح(جلوتين الحنطة  110900
 0 فول الصويا ، وإن كان مكسرا 12.01

 10 .)كوبرا( لب نارجيل  120300
 10 بذر كتان ، وإن كان مكسرًا 120400
 10 ، وإن كان مكسراأو الكولزا ) اللفت البري(بذر السلجم  12.05

 10 لب ونواة النخيل 120710
 0 بذور قطن 120721
 0  بذور قطن غير موجهة للبذر 120729
 10 بذور خروع 120730
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 10 بذور قرطم 120760
 10 بذور بطيخ 120770
 10 بذور الخشخاش 120791

120799 
  :مكسرة كانت وإن أخرى ثماروبذورزيتية

 :غيرها- 
  .غيرها-- 

  
10  
 

 15  بذور وثمار زيتية ، عدا دقيق وسميد الخردل دقيق وسميد 12.08
 الى 120910من  

120930  
 0  120991وثمار ونوى من األنواع المعدة للبذار غير تلك المنضوية تحت البند التعريفي  بذور

 0 بذور القنارية 120991م 
 15  باستثناء بذور القرعأخرىبذور خضر 120991م

12.10 
يشة الدينار ، طازجة أو مجففة ، وإن كانت مجروشةأومسحوقة أو بشكل كريات مكتلة ثمار حش

 ، غبار حشيشة الدينار
27 

 15 جذور جنسنج 121120
 15 )عرق السوس(جذور السوس  121190م

 10 موجهة لإلستهالك البشريالمن الطحالب المائية  وغيرها أعشاب بحرية 121221
 10 موجهة لإلستهالك البشريال من الطحالب المائية غيرأعشاب بحرية وغيرها 121229
 10 شوندر السكر 121291
 0 )خروب(خرنوب  121292
 10 قصب السكر 121293
 10 )شيكوريا(جذور الهندباء البرية  121294
 10  نوى ولب ومنتجات نباتية أخرى 121299

121300 
مة، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل حبوب ، خام وإن كانت مهش) قشور( قش وتبن وعصافات 

 . مكتالت
15 

 0 مسحوق وكريات مكتلة في شكل قوالب الفصة 121410

  121490م 
) سنفوان (ونفل) فصة (علفي وجذور علفية وكالء وبرسيم ) بنجر( لفتي علفي وشوندر  ملفوف

ريات مكتلة وإن كانت بشكل ك ومنتجات علفية مماثلة) بيقيـة ( وكــرنب علفي وترمس وكــرسنة 
 .121490901غير الدرع العلفي المنضوي تحت البند التعريفي  

10 

 0 الدرع العلفي 121490901
 27  .طبيعية) كالبالسم مثل(صمغ اللك، صموغ، راتنجات، صموغ راتنجيةوراتنجـات زيتيـة  13.01

13.02 
اد مخاطية ومكثفات  أجارمو–أجار ، موادبكتينية ، وبكتيناتوبكتات، عصارات وخالصات نباتية

  .مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله
15 

14.01  
 البوص مثل(الحصروالسالل صناعة في رئيسية بصفة مستعملة نباتية مواد

 أو أوالرافية أوالصفصاف أوالسمارالهندي أوالقصب أوالخيرزان الهندي
 )أولحاءالزيزفون أوالمصبوغ أوالمبيض المنظف حبوب قشال

0 

 14.04م
 المنضوية تحت البند منتجات نباتية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخرباستثناء الحناء

  .140490007التعريفي 
0 
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15.01 
أو 02.09وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند ) بما فيها دهن الخنزير(شحوم خنزير 

15.03. 
10 

 10  15.03 لك الداخلة في البندشحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا ت 15.02

150300 
زيت دهن  و ومرجرين زيتي الخنزير وزيت دهن الخنزيروستيارين زيتي ستيارين دهن وشحم

 وشحم الودك ، غـير مستحلبة وال مخلوطة وال محضرة بأي طريقة أخرى
10 

 10 زيوت وجزيئاتها من كبد األسماك 150410
 0 ماك، عدا زيت الكبددهون وزيوت وجزيئاتها، من أس 150420
 10 دهون وزيوت وجزيئاتها، من ثدييات بحرية، 150430
 10 )بما في ذلك األنولين( دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه  150500
 10 شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخرى وجزئياتها ،وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا 150600

 : ته، وإن كان مكررا، ولكن غير معدل كيمياويازيت فول الصويا وجزئيا 150710
 0 ـ زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه

  :زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكررا، ولكن غير معدل كيمياويا  150790
  هاـ غير

10 

  :زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيمياويا 150810
 0 ـ زيت خام

  :زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيمياويا  150890
 10 .هاـ غير

  :زيت النخيل وجزيئاته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيمياويا 151110
 0 ـ زيت خام

  : زيت النخيل وجزيئاته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيمياويا 151190
  غيرها-

10 

 :د الشمس أو القرطم وجزيئاتهازيوت بذور عبا 151211
 0 ـ ـ زيوت خام

 :زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها 151219
 10  غيرها-- 

 0 )الجوسيبول(زيت خام وإن نزعت ألوانه السطحية الصفراء : زيت بذرة القطن وجزئياته 151221
 10 151221ريفي زيت بذرة القطن وجزئياته غير ذلك المنضوي تحت البند التع 151229

151311 
  :وجزئياته) كوبرا (زيت جوز الهند 

 ـ زيت خام
0 

151319 
  :وجزئياته) كوبرا (زيت جوز الهند 

 غيرها-
10 

151321 
 : وجزيئاته) باباسو(زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل  -
 زيت خام-

0 

151329 
 :وجزيئاته) باباسو(زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل 

  زيت خامرغي-
10 

151411 
  : زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض اإليروسيك المنخفض وجزئياتها

 زيوت خام -
0 
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  :زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض اإليروسيك المنخفض وجزئياتها 151419
 10 .هاغير .1

151491 
  : معدلة كيمياوياالكولزا الخردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير أو زيوت السلجم

  غيرها- 
  زيوت خام-- 

0 

151499 

  :الكولزا الخردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمياويا أو زيوت السلجم
   غيرها-

  غيرها --
 

10 

 :زيت بذر الكتان وجزئياته 151511
 0 زيت خام-- 

 : زيت بذر الكتان وجزئياته 151519
 10 غيرها-- 

 : ذرة وجزئياتهزيت ال 151521
 0 ـ ـزيت خام

151529 
 : زيت الذرة وجزئياته

 غيرهاـ ـ 
10 

 10 زيت خروع وجزئياته 151530
 10 زيت سمسم وجزيئاته 151550

151590 
وجزئياته ، وإن كانت مكررة ولكن ) بما فيها زيت جوجوبا ( زيوت ودهون نباتية ثابتة أخرى 

  : غير معدلة كيمياويا
  ـ غيره

10 

15.16 
األسترة  جزيئا ،معدلة أو دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وجزيئاتها ، مهدرجة كليا

 ، وإن كانت مكررة، ولكنها غيـر)األيلزه (أسترتها أو المحولة بطريقة أو معادة) المتغيرة استرتها(
  محضرة أكثر من ذلك

10 

151800 

منزوع ماؤها أو  مغلية أو مؤكسدة أوزيــوت ودهون وشحوم حيوانية أو نبـاتية وجزئياتها، 
امل أو معدلة حالفراغ أو في غاز  بالتسخين في) مبلمرة(مكبرتة أو منفوخة أو موحدة الجزئيات 

غير صالحة   مخاليط أو محضرات15.16البند  كيمياوية بطريقة أخرى عدا الداخلة منها في
ة أو من جزئيات الشحوم والدهون الزيوت الحيوانية أو النباتي لألكل مـن الشحوم والدهون أو

 في مكان أخر  في هذا الفصل غير مذكورة وال الداخلة  المختلفة الداخلة والزيوت

10 

 10 : ،خام مياه وقلويات جليسيرينية)جليسيرين (جليسيرول 152000

152110 
أخرى وبياض  حشرات وشموع النحل وشمــوع) عدا الجليسيريدات الثالثية(شموع نباتية 

 : ، وإن كانت مكررة أوملونة) سبيرماسيتي(حوت ال
 ـ شموع نباتية

10 

  152190م 
أخــرى وبياض  حشرات وشموع النحل وشمــوع) عدا الجليسيريدات الثالثية(شموع نباتية 

 :ملونة  ، وإن كانت مكررة أو) سبيرماسيتي(الحوت 
 هاـ غير

10 

 152190م 
أخــرى وبياض  حشرات وشموع النحل وشموع )عدا الجليسيريدات الثالثية(شموع نباتية 

 شموع النحل:، وإن كانت مكررة ) سبيرماسيتي(الحوت 
0 
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 10 ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية 152200

170112 
  :مضافة سكر خام ال يحتوي على منكهات أو مواد تلوين

 )بنجر(ـ ـ سكرشوندر
0 

170113 
  :سكر خام ال يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة 

  من مالحظات البنود الفرعية لهذا الفصل2ـ ـ سكر قصب المذكور بالمالحظة 
0 

170114 
  :سكر خام ال يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة 

 ـ ـ سكر قصب آخر
0 

170191 
سكر يحتوي على       :الصلبة ويا،بحالتهوسكاروز نقي كيميا) بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر

 مواد تلوين مضافة منكهات أو
10 

170199909 
      غير ذلك الذي : الصلبة وسكاروز نقي كيمياويا،بحالته)بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر 

 .يحتوي على منّكهات أو مواد تلوين مضافة
0 

  17.02م 
 المنيل سيكوتيري والسكري أو الذين المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى

 0 )جلوتين(يشتكون من حساسيةضد دابوق القمح 

170211 
  و

170219 
 10 لكتوز وسائل الالكتوز

المحتوي على منكهات أو مواد  على الحالة الجافة بإستثناء سكر قيقب سكر قيقب وسائل قيقب 17022090
 27 تلوين مضافة

170230 
  و

170240 

 ائل جلوكوزجلوكوز وس
 10 

 27 فركتوز نقي كيمياويا 170250
 27 أنواع أخرى من الفركتوز و سائل الفركتوزغير محتوية على منكهات أومواد تلوين مضافة 170260م 

 170290م 
 مواد تلوين مضافة غير غير محتوية على منكهات أو أنواع أخرى من الفركتوز و سائل الفركتوز

 ملتودكسترين : وزنا من الفركتوز، محسوبا على الحالة الجافة % 50 المحتوية على تلك
10 

 0  .ناتج من إستخالص أو تكرير السكر)سكر دبس(عسل أسود 17.03

18010000102 
  :حبوب كاكاو وكساراتها

  خام-
0 

18010000908 
  :حبوب كاكاو وكساراتها

  محمصة-
10 

 0 ىكاكاو أخر قشور وعصافات وغالالت ونفايات 180200
 27  .، وإن كان منزوعا دسمهاعجينة كاكاو 18.03
 27 زبد كاكاو ، دسمه وزيته 18.04

 10 المرضى والمستعملة كبدائل للبن األم المحضرات الغذائية المعدة لتغذية الرضع واألطفال 19.01م

 19.01م
 الذين المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى المنيل سيكوتيري والسكري أو

 )جلوتين(ضد دابوق القمح  يشتكون من حساسية
0 

 15 محضرات أساسها الحليب أو القشدة معدة لتغذية الرضع و األطفال المرضى 190110م 
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: المرضىلتغذية الرضع و األطفال غير تلك المعدة محضرات أساسها الحليب أو القشدة  190190م 
 10 )مالت( الشعير الناشطتخالصا

نيلسيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون فمواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى ال 19.02م
 0 )جلوتين(ضد دابوق القمح  من حساسية

190211 
  و

190219  
  و

190230 

 0 العجين الغذائي

 0 الكسكسى غير المحضر 190240م 

 19.03م
نيلسيكوتيري والسكري أو الذين فالمواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى ال

 )جلوتين(ضد دابوق القمح  يشتكون من حساسية
0 

أو  نخاالت حبوب مدورة أو محضرة من النشاء ، بشكل رقائق أو حبيبات أو تابيوكا وأبدالها 19.03م 
 10 . بأشكال مماثلة

  19.05م 
لسكري أو الذين نيلسيكوتيري وافالمواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى ال

  )جلوتين(ضد دابوق القمح  يشتكون من حساسية
0 

نيلسيكوتيري والسكري أو الذين فالمواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى ال 20.05م
 0 )جلوتين(ضد دابوق القمح  يشتكون من حساسية

ي والسكري أو الذين نيلسيكوتيرفالمواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى ال 20.07م
 0 )جلوتين(ضد دابوق القمح  يشتكون من حساسية

 0 القهوة المحضرة سريعة الذوبان: خالصات وأرواح ومركزات 210111م 
 10 .غيرالقهوة المحضرة سريعة الذوبان: خالصات وأرواح ومركزات 210111009

 الخالصات واألرواح أوالمركزات خالصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه 210120
 15 .أو أساسها الشاي أو المته

 15 محمصة أو غيرها من أبـدال البن المحمصة وخالصاتها وأرواحها ومركزاتها) شكوريا(هـندباء  210130
 0 الملحقات الغذائية المعدة لصناعة األعالف المركبة  210210م

 27 حية) خمائر للزرع  (خمائر منتقاة :خمائر حية فعالة 10004210210
 0 الخميرة الموجهة إلنتاج الذبابة العقيمة 210220م

 10 المرضى والمستعملة كبدائل للبن األم المحضرات الغذائية المعدة لتغذية الرضع واألطفال 21.06م

 21.06م
نيلسيكوتيري والسكري أو الذين فالمواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى ال

 )جلوتين(ضد دابوق القمح  كون من حساسيةيشت
0 

 210610م
 و

 210690م
 0 المواد األولية الموجهة لصناعة الملحقات الغذائية

210690981 
خالصات مركزة لصنع المشروبات  : محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر

 والموردة من قبل الصناعيين المعنيين الغازية غير الكحولية
0 

  21.07  م
نيلسيكوتيري والسكري أو الذين فالمواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى ال

 )جلوتين(ضد دابوق القمح  يشتكون من حساسية
0 

 0 السريرية باألنبوب المحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية 220290 م 
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 0 الكحول اإليتيلية غير المعطلة 220710م

لصالح  : أو أكثر حجما % 80 فيها الكحول الحجمي عيارم) غير محول(كحول إيثيل غير معطل  001220710
 15 الدولة

بأي درجة ) المحولة (وغيره من األرواح الكحولية األخرى، المعطلة ) محول(كحول إيثيل معطل  001220720
 15 لصالح الدولة : كحولية

 0 مسحوق األسماك 23.01م 
 15   وسميد ومكتالت،من لحوم أو أحشاء وأطراف؛حثاالت شحوم حيوانيةدقيق 230110

نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت  23.02
  .  بشكل مكتالت

15 

 0 نخالة القمح الموجهة إلنتاج الذبابة العقيمة 230230م
23023010015  

 و
23023090017  

 و
23024010011  

 و
23024090013 

 الموجهة لتغذية الحيوانات) سداري(نخالة قمح وحبوب أخرى 
 
 

0 
 

 0 بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة  230310م 
 0 .تفل شوندر وتفل قصب سكر ، وغيرها من نفايات صناعات السكر 230320م 

  0 بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير 230330م 
 

 0 * الصوجا تورةفي 230400م
 

 0 قشور حبوب الصوجا 23040000095

مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن  أو كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة  23.05م 
 7  . إستخراج زيت الفول السوداني

 0 )الكاكاوية(فيتـورة الفول السوداني  230500م 

  23.06م 
كريات مكتلة،  ى، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكلو غيرها من بقايا صلبة أخر كسب

أو البند   23.04في البند ناتجة عن إستخراج الزيوت والدهون النباتية عدا الداخلة منها
23.05  

7 

 0 فيتـورة حبوب القطن 230610م 
 0 فيتـورة الكتان 230620م 
 0 فيتـورة عباد الشمس 230630م 
 0 الكولزا فيتـورة 230641م 
 0 فيتـورة جوز الهند 230650م 
 0 فيتـورة النخيل 230660م 

 10 . رواسب نبيذ ، طرطير خام 230700
 
  .تحدد الحصة ضمن أمر حكومي* 
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  230800م 
 مواد نباتية ونفايات أو فضالت أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية،وأن كانت

وانات غير مذكورة وال داخلة في مكان بشكل كريات مكتلة، من األنواع المستعملة في تغذية الحي
  أخر

7 

 0 تفـل العنب 230800م 
 0  مركبة لتغذية األسماكوأعالفأغذية أحياء مائية  23.09م 
 0 ملحقات غذائية معدة لصناعة األعالف المركبة 230990م

 7 السالمخلوط بالمو تفل اللفت : محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات  230990910
 0 تفـل اللفت السكري المخلوط بالموالس 230990م 
 15 230990910البند غير الداخلة منها في: محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات 230990م

 15 تبغ خام أو غير مصنع فضالت تبغ 24.01

240210 
محتوية على ) ريللوسسيجا(وإن كانت مقطوعة األطراف ولفائف صغيرة ) سيجار(لفائف غليظة 

 تبغ
27 

240290 
ولفائف عادية ) سيجاريللوس(وإن كانت مقطوعة األطراف، لفائف صغيرة ) سيجار(لفائف غليظة 

 . ، من تبغ أو من أبداله)سجائر(
27 

 0 المحاليل الوريدية 30039000904
 0  .مواد التلوين الموجهة إلنتاج الذبابة العقيمة  320420 م
 0 مبوان الموجه لإلستعمال الطبيالش  330510 م
 0 معجون األسنان الموجه لإلستعمال الطبي 330610  م

 0 شباك أنبوبية بالستيكية 39.23م 
39233010001 

  
 0 .من لدائن عبوات مخصصة لمراقبـة تعاطي المنشطات

 0 شباك أنبوبية بالستيكية 39.26م 
 15 األصناف المماثلة لهألبسة ولوازمها معقمة أغطية األسرة و 48.18م 

 0 . من حديدعبوات مخصصة لمراقبة تعاطي المنشطات 70109099993
 0  .المعدنية المعدة لصنع علب لف السردينةاللفائف   72.10 م

 0 نسج وشباك وألواح وسياجات شبكية أخرى من أسالك حديد أو صلب 73144900003
 0 ت نفق المعدة لصنع البسكويتاألفران الصناعية غير الكهربائية ذا 841720م

 0 الموجهة لإلستعمال من قبل فاقدي السمع (FM) أنظمة الوحدات الترددية 851769
 0 أجهزة اإلستقبال الطرفي المنفصلة 85287119993

  870390م
  و

  870490 م
 0 . الموجهة لإلستعمال داخل المدينة العتيقة العربات الكهربائية
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  7مـلحــق عـــدد 

  ئمة المنتجات المنتفعةقا

  المستوجب عليهابتوقيف العمل بالمعلوم 
  

 بند التعريفيال بيان المنتجات

 020110000 لحوم األبقار المبردة

 020120200 لحوم األبقار المبردة

 020120300 لحوم األبقار المبردة

 020120500 لحوم األبقار المبردة

 020120900 لحوم األبقار المبردة

 020210000 لحوم األبقار المجمدة

 020220100 لحوم األبقار المجمدة

 020220300 ار المجمدةلحوم األبق

 020220500 لحوم األبقار المجمدة

 020220900 لحوم األبقار المجمدة

 020230100 لحوم األبقار المجمدة

 020230500 لحوم األبقار المجمدة

 020230900 لحوم األبقار المجمدة

 020410000 لحوم الضأن المبردة

 020421000 لحوم الضأن المبردة

 020430000 لضأن المجمدةلحوم ا

 020441000 لحوم الضأن المجمدة

 020442100 لحوم الضأن المجمدة

 020442300 لحوم الضأن المجمدة

 020442500 لحوم الضأن المجمدة

 020442900 لحوم الضأن المجمدة

 020443100 لحوم الضأن المجمدة

 020443900 لحوم الضأن المجمدة

 040221 بمـسـحـوق الحلي
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  8ملحـــــــــق عدد 

  قائمة المنتجات المنتفعة عند اإلنتاج باإلعفاء من 

  المعلوم للمحافظة على البيئة

  
  بيان المنتجات  رقم التعريفة  رقم البند

  زيوت تشحيم ومواد تزييت أخرى  271019711  من  27- 10م
    271019999  إلى  

   األوليةبوليمرات الستيرين بأشكالها  390390909  39- 03م
  39042100000  39 -04م 

  و
39042200000  

  بوليميراتكلورورالفنيل أو األوليفيناتالمهلجنة اآلخر، بأشكالها األولية

      
  390512000  39- 05م

  و
 390521000  

بوليمرات أسيتاتالفنيل أو أستراتالفنيل اآلخر، بأشكالها األولية؛ بوليميراتالفنيل 
  األخرى، بأشكالها األولية

      
  بوليمرات أكريليكية بأشكالها األولية  390690909  39- 06م

      
  390750001  39- 07م

  و
390750009  

بولي أسيتال وبولي أثيرات أخرى وراتنجاتإيبوكسيدية، في أشكالها األولية، بولي 
، وبوليستر أليليك وبولي أسترات أخر، )راتنجات ألكيدية( كربونات، ألكيدات 

  بأشكالها األولية
  390910001  39- 09م

  
  راتنجات أمينية وراتنجاتفينولية وبولي أوريتينات، بأشكالها األولية 

  .غيرها من األنابيب والمواسير والخراطيم مرنة من لدائن  39173990008  39- 17م
صفائح قابلة للتمطيط، غير مطبوعة، من بولي إيثيلين ذات سمك ال يتجاوز   39201024004  39 – 20م 

  .0,94ثافة أقل من  مم وبك0,125
غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد غير مطبوعة   39201026099  

باستثناء تلك المعدة للفالحة والمحافظة على رطوبة األرض من بولي إيثيلين ذات 
  .0,94 مم وبكثافة أقل من 0,125سمك ال يتجاوز 

ة وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد مطبوعة من بولي غيرها من ألواح وصفائح وأغشي  39201027003  
  .0,94 مم وبكثافة أقل من 0,125إيثيلين ذات سمك ال يتجاوز 

غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من بولي إيثيلين   39201028095  
 باستثناء تلك 0,94 مم وبكثافة تساوي أو تتجاوز 0,125ذات سمك ال يتجاوز 

  . ة للفالحة والمحافظة على رطوبة األرض المعد
  39201040011  

39201040099  
غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من بوليمرات 

  . مم0,125اإليثيلين األخرى ذات سمك ال يتجاوز 
غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من بوليمرات   39201089014  

 مم معدة للفالحة أو المحافظة على 0,125اإليثيلين األخرى ذات سمك يتجاوز 
  .رطوبة األرض

ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر من بوليميرات ستيرين غير خلوية وغير   39203000006  
  مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخرى، دون حوامل
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وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من لدائن ) أفالم( وأغشية غيرها من ألواح وصفائح  39219090094  39- 21م

  .أخرى معدة بطريقة أخرى غير خلوية باستثناء تلك المعدة للتغليف الغذائي
  39221000008من   22-39

  39229000095 إلى
 ، مراحيض)بيديه( أحواض استبراء ، مغاسل،)دوش(مغاطس، أحواض، مرشات 

 مماثلةأصناف  و)سيفونات(لمياه  خزانات تدفق ا،مقاعد وأغطية مراحيضو
  .الستعماالت صحية من لدائن

 39231000005  39-23م 
 

  39232100006من 
  39232990002إلى  

صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة من لدائن  أكياس وحقائب ومخاريط من 
  لدائن

  قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة من لدائن

  39233010001  
39233090003  

  
  

  39235010003من    
  39235090094إلى 

 
39239090907  

  . سدادات وأغطية وكبسوالت وغيرها من أصناف اإلغالق من لدائن 
  

  أصناف أخرى للنقل أو لتعبئة البضائع من لدائن 
  

  39241000002  39-24م 
  

39249090017  
39249090095  

  أدوات مائدة ومطبخ من لدائن
  

  ات للنظافة والعناية بالصحة من لدائنأدوات وأواني منزلية أخرى وأدو
  

  39269092313  39-26م 
39269097410  

  .أكياس لتجميع البول، مصنوعة من أوراق من لدائن
  .لتجميع البول، مصنوعة من لدائنأخرى أكياس 

  .غيرها من خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أخرى غير مهيأة للبيع بالتجزئة  54011018008  54- 01م
  

غيرها من خيوط وحبال وأمراس من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين مضفورة ذات   56074911102  56- 07م
  . مم44قطر أقل أو يساوي 

غيرها من أكياس تعبئة وتغليف من نسيج متحصل عليه من صفيحات أو أشكال   63053399009  63- 05م
  . غ120بع مماثلة من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين يتعدى وزن المتر المر

مسخنات أطباق من الحديد أو الصلب، مع الفرن، بما في ذلك األفران المنفصلة   73211110108  73- 21م
  .تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر

أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، مع الفرن، بما في ذلك األفران المنفصلة   73211110904  
  .تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر

مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود   73211190100  
  .آخر

  .أفران طبخ، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر  73211190917  
وقود أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز و  73211190995  

  .آخر
  مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، تعمل بوقود سائل  73211200018  
  أفران طبخ، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بوقود سائل  73211200029  
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  بيان المنتجات  رقم التعريفة  رقم البند

  .أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، تعمل بوقود سائل  73211200096  

، بما في ذلك مسخنات أطباق التي تعمل مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب  73211900013  
  بالوقود الصلب

أفران طبخ آخر، من الحديد ألو الصلب، بدون فرن، بما في ذلك األجهزة التي   73211900024  
  .تعمل بالوقود الصلب

أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، بنا في ذلك األجهزة التي تعمل بالوقود   73211900091  

  .الصلب

آالت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحالت العامة، غير تلك   84501200014  84- 50م
 كغ، مدمجة بأجهزة 2,5األوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف تقل عن 

  .تجفيف تعمل بالطرد المركزي

آالت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحالت العامة، غير تلك   84501200025  
 كغ وال 2,5اتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف تساوي أو تزيد عن األوتوم
 . كغ، مدمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي6تتجاوز 

آالت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحالت العامة، غير تلك  84501200092  

 10 تتجاوز  كغ وال6األوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف وال تزيد عن 
 .كغ ، مدمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي

آالت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحالت العامة، غير تلك  84501900020  
 كغ وال 2,5األوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف تساوي أو تزيد عن 

 . كغ6تتجاوز 

 في المنازل أو المحالت العامة، غير تلك آالت غسل أخر، مما يستعمل 84501900097  
 كغ وال 6األوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف تساوي أو تزيد عن 

 . كغ10تتجاوز 

  . مل50حقن من لدائن، بإبر أو بدونها ذات استعمال وحيد، ذات سعة أقل من   90183110013  90-18م 

ات استعمال وحيد، ذات سعة تساوي أو تفوق حقن من لدائن، بإبر أو بدونها ذ  90183110024  
  . مل50

  أثاث من لدائن  94037000000  94- 03م
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 رئاسة الحكومة

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2587بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

سمي السيد معز حسن، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية 
  .2015بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2588بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

سميت اآلنسة هدى العروسي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، 
مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جويلية 

2015.  

  

 29مؤرخ في  2015لسنة  2589بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015ديسمبر 

حرش، خريج المرحلة العليا للمدرسة سمي السيد محمد علي 
في رتبة مراقب ) شعبة الرقابة والتفقد والقضاء(الوطنية لإلدارة 

  .2015 أكتوبر 3للمصاريف العمومية ابتداء من 

  

 29مؤرخ في  2015لسنة  2590بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015ديسمبر 

سميت اآلنسة انتصار تاج، خريجة المرحلة العليا للمدرسة 
في رتبة مراقب ) شعبة الرقابة والتفقد والقضاء(ية لإلدارة الوطن

  .2015 أكتوبر 3للمصاريف العمومية ابتداء من 

  

 29مؤرخ في  2015لسنة  2591بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015ديسمبر 

فوج (سميت خريجات المرحلة العليا للمدرسة الوطنية لإلدارة 
) لتفقد والقضاء شعبة الرقابة وا2015 ـ أكتوبر 2013أفريل 

   :2015 أكتوبر 3اآلتي ذكرهن مراقبي دولة مساعدين ابتداء من 

  ـ منى الغة،

  ـ ريم حواس،

  .ـ حميدة ساسي

 29مؤرخ في  2015لسنة  2592بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015ديسمبر 

سميت اآلنسة روضة السويسي، خريجة المرحلة العليا 
في رتبة ) والتفقد والقضاءشعبة الرقابة (للمدرسة الوطنية لإلدارة 

  .2015 أكتوبر 3مراقب مساعد للطلب العمومي ابتداء من 

  

 29مؤرخ في  2015لسنة  2593بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015ديسمبر 

سميت اآلنسة سامية خليفي، خريجة المرحلة العليا للمدرسة 
في رتبة مراقب ) شعبة الرقابة والتفقد والقضاء(الوطنية لإلدارة 

  .2015 أكتوبر 3د للطلب العمومي ابتداء من مساع

  

 29مؤرخ في  2015لسنة  2594بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015ديسمبر 

سمي السيدات والسيد اآلتي ذكرهم برتبة مستشار مساعد 
   :2015 أكتوبر 3بالمحكمة اإلدارية ابتداء من 

  ـ فاطمة الشريف،

  ـ هدى حزي،

  ـ زينب المديوني،

  ك،ـ فاطمة بنالمبرو

  ـ مريم الحامي،

  .ـ مجدي بن سليمان

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2595بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

أنهيت تسمية السيد محمد الشطي، المراقب العام للمصالح 
 بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من ،العمومية

  .2015أول أكتوبر 

  

 21مؤرخ في  2015 لسنة 2596بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

ف بمأمورية أنهيت تسمية السيد مفدي المسدي، بصفة مكل
  .2015 ديسمبرابتداء من أول بديوان رئيس الحكومة 

  األوامـر والقـرارات



  104عـــدد   2015 ديسمبر 29 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  3830صفحــة 

 21مؤرخ في  2015لسنة  2597بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

أعفي السيدان حاتم بالناجي وكريم بن حميدة من مهامهما 

 أفريل 3 بدائرة المحاسبات ابتداء من كمستشارين مساعدين

2015.  

  

  

  العدلوزارة

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2598بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

سمي السيد سفيان السهيلي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، 

 أفريل 2مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل بالنيابة ابتداء من 

2015.  

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2599د بمقتضى أمر حكومي عد

  .2015 ديسمبر

عينت السيدتان والسادة اآلتي ذكرهم أعضاء بالهيئة الوطنية 

  :لحماية المعطيات الشخصية، لمدة ثالث سنوات 

ـ فريدة العبيدي، نائبة بمجلس نواب الشعب، عضوا ممثال 

  ،2015 جويلية 13لمجلس نواب الشعب ابتداء من 

مجلس نواب الشعب، عضوا ممثال ـ الطاهر بطيخ، نائب ب

  ،2015 جويلية 13س نواب الشعب، ابتداء من للمج

ـ طارق كشيدة، مهندس عام، عضوا ممثال لوزارة تكنولوجيات 

  ،2015 أوت 7االتصال واالقتصاد الرقمي، ابتداء من 

ـ كمال الرزقي، مساعد بالتعليم العالي، عضوا بصفته خبيرا في 

  ،2015 أوت 20 ابتداء من مجال تكنولوجيات االتصال،

ـ الدكتور كريم عون، المدير العام للصحة، عضوا ممثال لوزارة 

  ،2015 أوت 25الصحة ابتداء من 

ـ ألفة قيراس، مستشار بالمحكمة اإلدارية، عضوا ممثال 

  ، 2015 سبتمبر 1للمحكمة اإلدارية ابتداء من 

وزارة ـ كريم المهدي، قاضي من الرتبة الثالثة، عضوا ممثال ل

  ،2015 سبتمبر 2العدل مباشرا لمهامه كامل الوقت، ابتداء من 

ـ خالد السالمي، مدير عام وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة 

 سبتمبر 6 ممثال لرئاسة الحكومة ابتداء من عضواالحكومة، 

2015،  

ـ سامي بن علي، مستشار بالمحكمة اإلدارية، عضوا ممثال 

 نوفمبر 1لمهامه كامل الوقت، ابتداء من للمحكمة اإلدارية مباشرا 

2015.  

  

  

  الداخليةوزارة

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2600بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

 استثناء للعمل في القطاع منح السيد نجيب بلقاسم الضاوي

  .2015العمومي ابتداء من أول ديسمبر 

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2601بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

استثناء للعمل في القطاع  عمر الهادي مسعودمنح السيد 

  .2015العمومي ابتداء من أول ديسمبر 

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2602بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

 استثناء للعمل في لسيد عبد الرحمان محمد بلحاج عليمنح ا

  .2015القطاع العمومي ابتداء من أول ديسمبر 

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2603بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

منح السيد عماد مبروك عاشور استثناء للعمل في القطاع 

  .2015العمومي ابتداء من أول ديسمبر 
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 ديسمبر 29 مؤرخ في  قـرار من وزير الداخلية ووزير المـالية
  يتعلق بضبط مقاييس تقييم آداء الجماعات المحلية2015

 لسنة 3505األمر عدد  من 11المنصوص عليها بالفصل 
  .2014سبتمبر  30 المؤرخ في 2014

 ،المالية إن وزير الداخلية ووزير

 ،ع على الدستوربعد االطال

القانون مقتضى وعلى القانون األساسي للبلديات الصادر ب

 وعلى 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33عدد 
 57مته وخاصة القانون األساسي عدد النصوص التي نقحته أو تم

 ،2008 أوت 4 المؤرخ في 2008لسنة 

 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية 1975ماي 

وخاصة القانون تمامه وتنقيحه بالنصوص الالحقة، كما تم إ
 ،2007 ديسمبر 18مؤرخ في  ال2007 لسنة 65األساسي عدد 

 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد 

 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم 1989 فيفري 4
 27 المؤرخ في 1993 لسنة 119بالقانون األساسي عدد 

 ، 1993ديسمبر 

 81وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 
 66 وخاصة الفصل 1973 يسمبر د31 المؤرخ في 1973لسنة 

 54منها كما تم تنقيحها بالنصوص الالحقة وخاصة بالقانون عدد 
لمتعلق بقانون  ا2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013لسنة 

 ،2014المالية لسنة 

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 36وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وعلى جميع 1975
 لسنة 54لنصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد ا

 المتعلق بقانون المالية 2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013
 ،2014لسنة 

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 37وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق 1975

 ،القروض ومساعدة الجماعات المحلية

 جانفي 27 المؤرخ في 1989 لسنة 222مر عدد وعلى األ

  المتعلق بالنظام اإلداري والمالي للوكاالت البلدية،1989

 جانفي 31 المؤرخ في 1989 لسنة 242وعلى األمر عدد 
النظام اإلداري والمالي للمؤسسات ضبط  المتعلق ب1989

 العمومية البلدية ذات الصبغة االقتصادية،

 أفريل 16 المؤرخ في 1992  لسنة688وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي لصندوق القروض 1992

 ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،

 أوت 12 المؤرخ في 2013 لسنة 3232وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتنظيم ومشموالت هيئة الرقابة العامة للمصالح 2013
 وخاصة الفصل اص بأعضائهاالعمومية وبضبط النظام األساسي الخ

 ، منه2

 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039وعلى األمر عدد 
  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، 2014

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2014 لسنة 3505 دوعلى األمر عد

 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات 2014
المحلية وخاصة بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات 

 ، منه11 و10 و6 الفصول

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2015فيفري 

 13قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في وعلى 
 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل 2015جويلية 

ات ية من صندوق القروض ومساعدة الجماعالمساعدات السنو
 المحلية إلى الجماعات المحلية،

 أوت 3في قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ وعلى 

المساعدات اإلجمالية غير حتساب  المتعلق بضبط طرق ا2015
 لسنة 3505 من األمر عدد 6 المنصوص عليها بالفصل الموظفة
 . 2014 سبتمبر 30 المؤرخ في 2014

  :قـــــــــــررا مـا يلــــي 

 3505 من األمر عدد 11الفصل األول ـ تطبيقا ألحكام الفصل 

 المتعلق بضبط شروط 2014 سبتمبر 30 المؤرخ في 2014لسنة 
إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض 
ومساعدة الجماعات المحلية، يتم التقييم السنوي  والمستقل ألداء 

ات المحلية في إطار تحسين قدرات التصرف وضمان حسن الجماع
استعمال التمويالت العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها 

  .العمل، وذلك حسب المقاييس المبينة بهذا القرار

من قبل للغرض يتم تكليفه عتبارها هيكل تقييم ـ با 2الفصل 
الح العمومية مهمة ، تتولى هيئة الرقابة العامة للمصرئاسة الحكومة

التقييم السنوي والمستقل ألداء الجماعات المحلية، وذلك وفقا 
 أوت 12 المؤرخ في 2013لسنة  3232ألحكام األمر عدد 

2013.  
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 وفقا للجدول ع بالمساعدة السنوية غير الموظفةنتفا تقييم أداء الجماعات المحلية لال تضبط مجاالت ومحاور ومؤشراتـ 3الفصل 
 :التالي 

  الحوكمة : المجال األول 

  

  مـــؤشر األداء  رقم المؤشر  المحور وعدده  المجال

  )  جلسات4 ( الجماعة المحليةمجلس لتمهيدية الجلسات ال نعقادا  1-1

المقاربة  تطبيق   )دورات 4( الجماعة المحليةمجلس ل الدورات العادية نعقادا  1-2
  )1 (التشاركية

1-3  
في س تطبيق المقاربة التشاركية عكضافية تاتخاذ إجراءات ال المحليةجماعة  السعي

  ...) تخاذ القرارالمشاركة في ا ، ستشارةاال(لقرارات تخاذ اا

2-1  
للجماعة المحلية عبر تصرف اإلداري والمالي لل األساسية الوثائق ّطالع المواطنين علىا

    شبكة األنترنات
الشفافية والنفاذ 

 لمعلومةإلى ا
  المواطنين  إلعالم إضافيةوسائل على  جماعة المحلية العتمادا  2-2  )2(

  ) تصالنقطة اال(  ىتصرف في الشكاولل إطارتكليف   3-1

  والرد عليها وىلتضمين الشكامحين مسك دفتر   3-2

 الحوكمة
  

تصرف ال آليات
 في الشكاوى

  )%(ا  يوم21ه  أقصاأجل في وىمعالجة الشكانسبة   3-3  )3(

  

  التصرف: ال الثاني  المج

  

  مؤشر األداء  رقم المؤشر  المحور وعدده  المجال

التصرف في   بالجماعة المحلية لدعم قدرات التصرف عمل سنوي  وتنفيذ برنامج إعداد  4-1
الموارد 
    وتحيينها دوريا   األعوانبين  لتوزيع العمل إداريةمسك مذكرات  2-4  )4(البشرية 

5-1  
مقارنة ) عتبار الفترة التكميليةبا( الميزانية إنجاز نفقات العنوان األول مننسبة 

التصرف في   )التقديرات النهائية/ المنجز ( النهائية  بالتقديرات
رد المالية االمو

)5(  5-2  
   )PAI ( ستثمار السنوينسبة اإلنجاز المالي لبرنامج اال 

  )التقديرات/ المتعهد به (

   الصفقات العمومية إنجازمتابعة قيادة ل جدولمسك   6-1

6-2  
على موقع   الصفقات العمومية وفق البرنامج التقديري المنشورتنفيذحترام رزنامة ا

  الوطني للصفقات العمومية المرصد 

  تقديم مؤيدات الخالص  يوما من 45أجل أقصاه  في  الخدمات واألشغالخالص  6-3

  التصرف

التصرف في 
الصفقات 

  )6 (عموميةال

   ةصفقات العموميالنهائي للختم لحترام اآلجال القانونية لا  6-4
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  الديمومة : المجال الثالث  

  

  مؤشر األداء  رقم المؤشر  المحور وعدده  المجال

7-1  
 هماتحيينالممتلكات ومسك دفترين لجرد ) : عقارات ومنقوالت(جرد األمالك الخاصة 

   المادية  مع وصف حالتهادوريا 

7-2  
مقارنة من الميزانية عنوانين األول والثاني بال للصيانةعتمادات المخصصة االنسبة 

    ) ستثمارات المباشرة اال(  من العنوان الثاني 3 الجزء عتماداتبا

تعهد وصيانة 
ممتلكات 
الجماعات 

  )7(المحلية 
7-3  

مقارنة ميزانية من العنوانين األول والثاني بالصيانة بعنوان الالمصاريف المنجزة نسبة 
  )  ستثمارات المباشرةاال(ن الثاني  من العنوا3المنجزة بالجزءمصاريف جملة الب

  جماعة المحلية  لتطهير الديون المتخلدة بذمة المخططوضع   8-1

     تطهير الديونلمخطط طبقا بالميزانية لخالص الديون  سنويةعتماداتاترسيم    8-2
 تطهير الديون

)8(  
  )%(الميزانية الديون المبرمجة ب كل خالص  8-3

9-1  
المعاليم الموظفة على العقارات المبنية واألراضي غير  تحصيل وليجدالسنوي لتحيين ال

    ) TIB , TNB(المبنية 

    الموارد الذاتية مقارنة بالتقديراتستخالصنسبة ا  9-2

تحسين 
  الموارد

 )9 (الذاتية

   مقارنة بالسنة الفارطة يةنسبة تطور الموارد الذات  9-3  

  الديمومة

التصرف البيئي 
واالجتماعي 

)10(  
  لمشاريع الجماعة المحلية جتماعيةالبيئية واال جراءات المتعلقة بالمؤثراتاإل حتراما  10-1

  

متأتية من تحويالت والموارد ال ستثناء الموارد المتأتية من المعاليم على األنشطةاتية جملة موارد العنوان األول باويقصد بالموارد الــذ
  .وق التعاون بين الجماعات المحليةستثنائي بميزانية الدولة وموارد صندالدعم االــات المحلية ولمال المشترك للجماعـالدولة بعنوان ا

الدنيا  يرتبط تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعة المحلية بتحقيقها للشروط ـ 4الفصل 
  .م المبين بالدليل العملي المعتمدالمستوجبة، وتعتمد نتائج تقييم أداءها كسند لتعديل مقدار المساعدة المذكورة ، وذلك وفقا لنظام التقيي

   :    يوزع مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعة المحلية حسب  النسب التالية ـ 5الفصل 

                                                                       

  2017  2016  غير الموظفة سنة االنتفاع بالمساعدة
بداية من سنة 

2018  

 %50 %100 %100  لشروط الدنيا المستوجبةستجابة لاالالنسبة المرتبطة ب

  اء تقييم األدبعنوان  من النقاط%70تحصيل بالنسبة المرتبطة 
- 

 تقييم فعلي  تعتمد نتائجه

 2018في سنة 
50% 
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 يعتمد حاصل األعداد النهائية المسند للجماعة ـ 6الفصل 
ء في سنة التقييم الفعلي كأساس المحلية بعنوان تقييم األدا

حتساب قسطها من المساعدة السنوية غير الموظفة للسنة ال
  .الموالية

  بعنوان تقييم  من النقاط%70وفي صورة عدم حصولها على 
نتفاعها بالمساعدة  خالل سنة التقييم الفعلي، يؤجل ااألداء

السنوية غير الموظفة سنة واحدة فقط ، مع مراعاة أحكام الفصل 
  .الرابع من هذا القرار

 تضبط الرزنامة السنوية لتقييم األداء بالجماعات ـ 7الفصل 
يه حسبما المحلية ومراحله وإجراءاته ودور األطراف المتدخلة ف

 : يلي بيانه  
 :نطالق التقييم اإلعالن عن ا* 
تتولى اإلدارة العامة للجماعات المحلية، خالل شهر فيفري ـ 

 . نطالق عملية تقييم األداء كل سنة إعالم الجماعة المحلية بامن
 :إيداع ملف التقييم * 
تودع الجماعة المحلية ملف تقييم األداء مباشرة لدى هيئة ـ 

العامة للمصالح العمومية، في أجل أقصاه موفى شهر مارس الرقابة 
بين بالدليل مال التقييم طلبنموذج طبقا ألمن كل سنة، وذلك 

وجوبا تخضع ، وستوجبة بالوثائق والمؤيدات المالمعتمد مصحوبا
ستحثاثي المذكور األجل االنقضاء االمودعة بعد التقييم مطالب 

  : لإلجراءات التالية 

أجل بالنسبة للمطالب المودعة بعد ) 5(قاط ن خصم خمسـ 
  . أفريل15

نتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة االاإلقصاء من ـ 
، مع مراعاة أحكام غرة مايأجل بالنسبة للمطالب المودعة بعد 

 . الفصل السادس من هذا القرار

 : التقييم بالملفات وإسناد األعداد األولية * 
لعامة للمصالح العمومية خالل شهري تتولى هيئة الرقابة اـ 

أفريل وماي دراسة ملفات التقييم المقدمة من قبل الجماعات 
 .  وتسندها أعدادا أوليةالمحلية
 : التقييم الميداني واإلعالن عن األعداد األولية * 

تتولى الهيئة سنويا خالل شهر جوان إجراء تدقيق ميداني على 
بت من صحة المعطيات الواردة عينة من الجماعات المحلية للتث

 الهيئة في إطار  مغلوط تكشف عنهبملفات التقييم، وكل تصريح
   :  التاليةجراءاتتترتب عنه اإلالمهام المسندة لها بمقتضى القانون 

 بما يعكس الوضعية ةالمسنداألولية  النقاط صحيح مجموعتـ 
 .الحقيقية
ء إجرانقاط من العدد المسند بعد ) 10( عشر خصمـ 

 .صحيحالت

حالة األعداد األولية إوخالل شهر جويلية تتولى الهيئة 
عتمادا على نتائج االمسندة للجماعات المحلية بعنوان تقييم األداء 

المحلية التدقيق الميداني إلى مصالح اإلدارة العامة للجماعات 
  .إلعالم الجماعات المحلية

  : طلب المراجعة * 

 أوت من كل سنة، 15 أقصاه يمكن للجماعة المحلية  في أجل
تقديم مطلب المراجعة مدعوما بالمؤيدات الالزمة لهيئة الرقابة 

 األعداد األولية التي العامة للمصالح العمومية قصد مراجعة
  .توصلت بها

  :التقييم النهائي  * 

 هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خالل النصف األول دتع
يرا تأليفيا لعملية تقييم األداء لشهر سبتمبر من كل سنة تقر

يتضمن األعداد النهائية المسندة للجماعات المحلية مؤيدا 
بالمالحظات والتوصيات الصادرة في الغرض، وتحيله على أنظار 

اه موفى اللجنة الوزارية المشتركة للتداول في شأنه في أجل أقص
ت قتراح التعديل في مؤشراالشهر المذكور ، وعند االقتضاء ا

  .األداء ونظام التنقيط المعتمد

 تتولى اللجنة الوزارية المشتركة سنويا إعالم ـ 8الفصل 
عداد النهائية صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية باأل

 األداء، وتنشر النتائج المسندة للجماعات المحلية بعنوان تقييم
ية لجماعات المحل بالموقع اإللكتروني لإلدارة العامة لالمذكورة

  . بوزارة الداخلية

ر حيز التنفيذ بداية من سنة  يدخل هذا القراـ 9الفصل 
2017 ،  

ستثنائية تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح غير أنه بصفة ا
ريبي ألداء  إجراء عملية تقييم تج2016العمومية خالل سنة 

  2015عتماد على نتائج التصرف لسنة الجماعات المحلية باال
ددة ام تقييم األداء مع مراعاة المراحل واآلجال المحللتعريف بنظ

  .بالفصل السابع من هذا القرار

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 10الفصل 
  .التونسية

  .2015 ديسمبر 29تونس، في 
  الداخلية وزير 

  محمد الناجم الغرسلي

  وزير المالية

  سليم شاكر

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  صيدالحبيب ال
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 ديسمبر 21قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 

2015.  

 بنجدو، مهندس رئيس، عضوا الصغيرعين السيد محمد 

ممثال لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس مؤسسة الديوان 

  .الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيدة هزار بلي

  

  

  املاليةوزارة

  

 دیسمبر 29في  مـؤرخ 2015  لسنـة2604أمــر حكومي عــدد 

 يتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة 2015

 25  المؤرخ  في2015 لسنة 53بمقتضى القانون عدد 

  .2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015ديسمبر 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير المالية،

  ،على الدستوربعد االطالع 

 ديسمبر 8 المؤرخ في 1967سنة  ل53على القانون عدد و

 المتعلق بالقانون األسـاسي للميزانية والنصوص التي نقحته 1967

   منه،31أو تممته وخاصة الفصل 

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81وعلى القانون عدد 

 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي 1973

  نقحته أو تممته،

   ديسمبر25 المؤرخ في 2015لسنة  53وعلى القانون عدد 
  ،2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015

 مارس 8 المؤرخ في 1999 لسنة 529وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تم تنقيحه 1999

 .2012 ديسمبر 31 المؤرخ في 2012 لسنة 3407باألمر عدد 

 6 المؤرخ في 2015لسنة  35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2015فيفري 

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 : يصدر األمـر الحكومي اآلتي نصه
توزع اإلعتمادات المتعلقة بنفقات العنوان األول  -  الفصل األول

ا  حسب األقسام والفصول وفق2016لميزانية الدولة لسنة 
  . الحكوميمدرج بهذا األمرال" أ "للجدول 

توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المتعلقة  -  2الفصل 
 حسب األقسام 2016بنفقات العنوان الثاني لميزانية الدولة لسنـة 

 المدرجين بهذا األمر"  ت "و " ب "والفصول وفقا  للجدولين 
  .الحكومي

الصبغة " ت "وتكتسي اإلعتمادات المدرجة بالجدول 
  .قديريةالت

رؤساء اإلدارات واآلذنون بالدفع مكلفون، كل فيما  - 3الفصل 
لرائد الرسمي  الذي ينشر با الحكومييخصه، بتنفيذ هذا األمر

  .للجمهورية التونسية

  .2015 ديسمبر 29تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

وزير المالية                     

سليم شاكر                    

  مةرئيس الحكو
  الحبيب الصيد
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  2016 لسنــة األول العنــوان  نفقـات :  "  أ " الجدول  
 

 )الدينار بحساب(   
عـدد 

 األقسام
عـدد 

 الفصول
 االعتمادات والفصول األبواب واألقسام بيان

   مجلس نواب الشعب  : 1 الباب    
  000 072 26 التأجير العمومي   01

 000 775 14 العمومية  المخولة للسلط المنح 01.100  
 000 494 10 القارين  األعوان  تأجير 01.101  
 000 803 القارين غير  األعوان  تأجير 01.102  
  000 161 3  وسائل المصالح   02

 000 600 العمومية للسلط  الخصوصية النفقات 02.200  
 000 561 2 العمومية المصالح تسيير  نفقات 02.201  

03  
03-301 

 العموميالتدخل 
 العامة الصبغة ذات  التدخالت

000 579 1 
515 000 

 000 350 االجتماعي الميدان في  التدخالت 03.302  
 000 20 والطفولة والشباب الثقافة ميادين في  التدخالت 03.305  
 000 694 العالمية المنظمات في المساهمات 03.307  

 000 812 30  = 1 الباب   جملة    

  الجمهورية  رئاسة  : 2 الباب    
  000 809 65 التأجير العمومي   01

 000 750 2 العمومية  المخولة للسلط المنح 01.100  
 000 278 62 القارين  األعوان  تأجير 01.101  
 000 238 القارين غير  األعوان  تأجير 01.102  
 000 38 التأجير وانبعن  المحاسبة العمومية  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 01.124  
 000 505 التأجير بعنوان المحاسبة العمومية لمجلة  الخاضعة غير  العمومية للمؤسسات  منح 01.125  

 19 242 000  وسائل المصالح   02
 000 870 7 العمومية للسلط  الخصوصية النفقات 02.200  
 000 592 10 العمومية المصالح تسيير  نفقات 02.201  
 000 428 العمومية  التجهيزات  التسيير واستغالل بعنوان  المحاسبة العمومية  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  حمن 02.224  
 000 352 العمومية التجهيزات التسيير واستغالل بعنوان المحاسبة العمومية لمجلة  غير الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 02.225  

 5 588 000 التدخل العمومي   03
 300 173 التحويالت 03.300  
 000 205 1  العامة الصبغة ذات  التدخالت 03.301  
 000 846 االجتماعي الميدان في  التدخالت 03.302  
 000 3 والطفولة والشباب الثقافة ميادين في  التدخالت 03.305  

 700 296 3 منح لفائدة المؤسسات الدستورية 03.308 
 000 48 التدخالت بعنوان  المحاسبة العمومية  لمجلة الخاضعة  ميةالعمو للمؤسسات  منح 03.324 
 000 16 التدخالت بعنوان العمومية  المحاسبة لمجلة  الخاضعة غير  العمومية للمؤسسات  منح 03.325  

 000 639 90  = 2 الباب   جملة    
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 )الدينار بحساب(   
عـدد 
 األقسام

عـدد 
 االعتمادات فصولوال األبواب واألقسام بيان الفصول

   رئاسة الحكومة  : 3 الباب    
 91 124 000 التأجير العمومي   01

 000 982 1 العمومية  المخولة للسلط المنح 01.100  
 000 778 51 القارين  األعوان  تأجير 01.101  
 000 198 1 القارين غير  األعوان  تأجير 01.102  
 000 588 التأجير بعنوان  المحاسبة العمومية  لمجلة ةالخاضع  العمومية للمؤسسات  منح 01.124  
 000 578 35 التأجير بعنوان المحاسبة العمومية لمجلة  الخاضعة غير  العمومية للمؤسسات  منح 01.125  

 8 588 000  وسائل المصالح   02
 000 148 العمومية للسلط  الخصوصية النفقات 02.200  
 000 308 5 عموميةال المصالح تسيير  نفقات 02.201  
 000 928 2 العمومية  التجهيزات  التسيير واستغالل بعنوان  المحاسبة العمومية  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 02.224  
 000 204 العمومية التجهيزات التسيير واستغالل بعنوان المحاسبة العمومية لمجلة  غير الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 02.225  

 21 989 000 التدخل العمومي   03
 000 281 16 التحويالت 03.300  
 000 74 العامة الصبغة ذات  التدخالت 03.301  
 000 095 2 االجتماعي الميدان في  التدخالت 03.302  
 000 75 والطفولة والشباب الثقافة ميادين في  التدخالت 03.305  
 000 80 العالمية المنظمات في المساهمات 03.307  

 000 312 منح للمؤسسات الدستورية 03.308 
 000 782 2 التدخالت بعنوان  المحاسبة العمومية  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 03.324  

 000 290 التدخالت بعنوان العمومية  المحاسبة لمجلة  الخاضعة غير  العمومية للمؤسسات  منح 03.325 
 000 701 121  =  3جملة الباب     
  الداخلية  وزارة  : 4 الباب    

 000 503 778 1 التأجير العمومي   01
 000 300 العمومية  المخولة للسلط المنح 01.100  
 000 357 605 1 القارين  األعوان  تأجير 01.101  
 000 936 47 القارين غير  األعوان  تأجير 01.102  
 000 270 9 بالخارج العاملين  االعوان  تأجير 01.116  
 000 640 التأجير بعنوان  المحاسبة العمومية  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 01.124  

 000 000 115 التأجير بعنوان المحاسبة العمومية لمجلة  الخاضعة غير  العمومية للمؤسسات  منح 01.125 
 000 810 218  وسائل المصالح    02
 000 800 3 لعموميةا للسلط  الخصوصية النفقات 02.200  
 000 160 200 العمومية المصالح تسيير  نفقات 02.201  
 000 850 بالخارج المصالح تسيير  نفقات 02.216  

  02.224 
02.225 

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

11 500 000 
2 500 000 

  000 142 407 التدخل العمومي   30
 000 173 التحويالت 03.300  
 000 500 385 العامة الصبغة ذات  التدخالت 03.301  
 000 980 18 االجتماعي الميدان في  التدخالت 03.302  
 000 24 والطفولة والشباب الثقافة ميادين في  التدخالت 03.305  
 000 721 العالمية المنظمات في المساهمات 03.307  
 000 744 1 التدخالت بعنوان  المحاسبة العمومية  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 03.324  

 000 455 404 2  = 4   الباب جملة    
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  )بحساب الدينار(
د عد

 االقسام
 

عـدد 
 الفصول

 االعتمادات والفصول األبواب واألقسام بيان

    وزارة العدل : 5 الباب     
 000 674 366 التأجير العمومي   10
 000 420 العمومية  المخولة للسلط المنح 01.100  

  000 002 362  القارين  األعوان  تأجير  01.101 
 000 183 3 القارين غير  األعوان  تأجير 01.102  
 000 069 1 التأجير  بعنوان العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 01.124  
  000 033 60  وسائل المصالح   20
 000 200 العمومية للسلط  الخصوصية النفقات 02.200  
 000 161 15 العمومية المصالح تسيير  نفقات 02.201  
 000 000 1 يانة التجهيزات العموميةنفقات استغالل وص 02.202  
 000 672 43 العمومية  التجهيزات  التسيير واستغالل بعنوان  المحاسبة العمومية  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 02.224  
  000 672 5 التدخل العمومي   30
 000 000 2 التحويالت 03.300  
 000 553 2 االجتماعي الميدان في  التدخالت 03.302  
 000 50 والطفولة والشباب الثقافة ميادين في  التدخالت 03.305  
 000 237 العالمية المنظمات في المساهمات 03.307  
 000 832 التدخالت بعنوان  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 03.324  
 000 379 432  =  5  الباب جملة    
  الخارجية الشؤون ةوزار :6 الباب    

 000 991 123 التأجير العمومي   10
 000 438 العمومية  المخولة للسلط المنح 01.100  
 000 298 12 القارين  األعوان  تأجير 01.101  
 000 65 القارين غير  األعوان  تأجير 01.102  
 000 185 111 بالخارج العاملين  االعوان  تأجير 01.116  

 000 5 التأجير  بعنوان العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة  العمومية سساتللمؤ  منح 01.124 
 000 144 58  وسائل المصالح   20
 000 97 العمومية للسلط  الخصوصية النفقات 02.200  
  000 249 6 العمومية المصالح تسيير  نفقات 02.201  
 000 768 51 بالخارج المصالح تسيير  نفقات 02.216  

  000 30 العمومية  التجهيزات  التسيير واستغالل بعنوان  المحاسبة العمومية  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  نحم 02.224 
 000 974 18 التدخل العمومي   30

 000 910 1 العامة الصبغة ذات  التدخالت 03.301 
 000 200 االجتماعي الميدان في  التدخالت 03.302 
 000 10 العلمي البحث ميدان في  التدخالت 03.304 
 000 404 16 العالمية المنظمات في المساهمات 03.307 
 000 450 بالخارج  المصالح تدخالت  03.316 
 000 109 201  =  6 الباب جملة  
   الوطني الدفاع وزارة  : 7 الباب  

 000 754 321 1 التأجير العمومي   10
 000 240 العمومية  المخولة للسلط المنح 01.100 
 000 963 315 1 القارين  األعوان  تأجير 01.101 
 000 650 القارين غير  األعوان  تأجير 01.102 
 000 700 التأجير بعنوان  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 01.124 
 000 201 4 التأجير  بعنوان العمومية المحاسبة لمجلة غيرالخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 01.125 
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  )بحساب الدينار(    
عدد 
 االقسام

عدد 
 الفصول

 االعتمادات  والفصول األبواب واألقسام بيان

 000 134 141  وسائل المصالح   20
 000 000 1 العمومية للسلط  الخصوصية النفقات 02.200 
 000 769 117 العمومية المصالح تسيير  نفقات 02.201 
 000 808 21 العمومية  التجهيزات  التسيير واستغالل بعنوان  المحاسبة العمومية  لمجلة الخاضعة  موميةالع للمؤسسات  منح 02.224 
 000 557 العمومية التجهيزات التسيير واستغالل بعنوان المحاسبة العمومية لمجلة  غير الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 02.225 

 000 686 23 التدخل العمومي   30
 000 000 18 يالتالتحو 03.300 
 000 376 5 االجتماعي الميدان في  التدخالت 03.302 
 000 120 والطفولة والشباب الثقافة ميادين في  التدخالت 03.305 
 000 140 العالمية المنظمات في المساهمات 03.307 
 03.324

03.325 
 تالتدخال بعنوان  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح
 التدخالت بعنوان  العمومية المحاسبة  لمجلة غيرالخاضعة العمومية للمؤسسات  منح
 

26 000 
24 000 

 000 574 486 1 =  7 الباب جملة    
  الدينية  الشؤون وزارة  : 8 الباب    
 000 826 61 التأجير العمومي   10
 000 184 العمومية  المخولة للسلط المنح 01.100  
 000 480 16 القارين  األعوان  رتأجي 01.101  
 000 162 45 القارين غير  األعوان  تأجير 01.102  
 000 314 13  وسائل المصالح   20
 000 972 العمومية المصالح تسيير  نفقات 02.201  
 000 077 12 العمومية التجهيزات وصيانة استغالل  نفقات 02.202  
 000 265 العمومية  التجهيزات  التسيير واستغالل بعنوان  المحاسبة العمومية  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 02.224  

 000 051 10 التدخل العمومي   03
 000 300 9 التحويالت 03.300  
 000 390 االجتماعي الميدان في  التدخالت 03.302  
 000 70 العلمي البحث ميدان في  التدخالت 03.304  
 000 290 والطفولة والشباب الثقافة يادينم في  التدخالت 03.305  
 000 1 التدخالت بعنوان  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة  العمومية للمؤسسات  منح 03.324  
 000 191 85 =  8 الباب جملة    
   المالية  وزارة : 9  الباب    
 000 057 521 التأجير العمومي   10
 000 957 520   سب البرامجنفقات التأجير العمومي ح 01.136  
 000 100  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137  
 000 254 42  وسائل المصالح   20
 000 854 40  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 400 1  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة يةالعموم التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.237  
 000 060 2 التدخل العمومي   30
 000 060 2 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336  
 000 371 565  =  9 الباب جملة    

  الدولي والتعاونواالستثمار   التنمية  وزارة  : 10 الباب   
 000 518 53 التأجير العمومي   10 

 000 072 10  نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136 
 000 446 43 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138 
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 )بحساب الدينار(    
عدد 
 االقسام

عدد 
 الفصول

 تاالعتمادا  والفصول األبواب واألقسام بيان

 000 987 7  وسائل المصالح   20
 000 811 2  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 176 5 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  
 000 411 1 التدخل العمومي   30 
 000 489 سب البرامجنفقات التدخل العمومي ح 03.336  

 000 922 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338 
  000 916 62   = 10 الباب جملة  

  والشؤون العقارية   الدولة  وزارة أمالك  : 11 الباب    
 000 504 34 التأجير العمومي    01
 000 504 34   لتأجير العمومي حسب البرامجنفقات ا 01.136 

 000 137 3  وسائل المصالح    20
 000 137 3  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236 
 000 133 التدخل العمومي   03 

 000 133 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336  
 000 774 37 = 11   الباب جملة   
   والموارد المائية والصيد البحري الفالحة  ةوزار  : 12الباب      
 000 343 524 التأجير العمومي    
 000 523 476  نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136 10

 000 622 4  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137 
 000 198 43 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات نبعنوا  منحة 01.138 
  000 702 31  وسائل المصالح   20  

 000 273 6  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236 
 000 892 21  ب البرامجحس العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.237  
 000 537 3 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  
 000 780 3 التدخل العمومي   30 

 000 161 3 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 
 000 454  حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة يةالعموم التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.337  

 000 165 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338 
 000 825 559 = 12 الباب جملة    
     والطاقة والمناجمالصناعة وزارة  : 13الباب     
 000 002 29 عموميالتأجير ال    
 000 836 8  نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136 10

 000 166 20 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138 
 000 099 5  وسائل المصالح   02
 000 060 3  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236 
 000 039 2 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  
 000 096 580 التدخل العمومي   30 

 000 942 579 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 
 000 154 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة ةغير الخاضع العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338 

 000 197 614 = 13جملة الباب    
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 )بحساب الدينار (    

عدد 

 االقسام
عدد 

 الفصول
 االعتمادات  والفصول األبواب واألقسام بيان

  التجارة  وزارة  : 14الباب     
 000 085 33  التأجير العمومي   01 

 000 203 26   لعمومي حسب البرامجنفقات التأجير ا 01.136  
 000 393 1  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137  

 000 489 5 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138 
 000 990 5 الح وسائل المص   02

 000 362 4  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 428  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.237 
 000 200 1 لبرامجحسب ا العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  

 000 571 619 1 التدخل العمومي    03
 000 571 619 1 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 

 000 646 658 1  = 14جملة الباب    

   تكنولوجيات االتصال واإلقتصاد الرقمي  وزارة  : 15الباب   
 000 659 15 التأجير العمومي   01 

 000 964 13   جير العمومي حسب البرامجنفقات التأ 01.136  
 000 695 1  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137  

 000 825 2  وسائل المصالح   02 
 000 656 1  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 169 1  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية مؤسساتالتسيير لل بعنوان  منحة 02.237  

 000 029 2 التدخل العمومي   03
 000 193 1 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 

  000 836  حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.337  

 000 513 20 = 15جملة الباب    

      والصناعات التقليدية  وزارة السياحة : 16الباب      
 000 905 48 التأجير العمومي   01 
 000 678 1  نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136 
 000 400 1  ب البرامجحس  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137  

 000 827 45 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138 
 000 007 11  وسائل المصالح    02

 000 500  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 507 10 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة يةالعموم التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  

 000 530 التدخل العمومي   03
 000 200 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 
 000 330 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338 

 000 442 60 = 16اب الب جملة    
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 )بحساب الدينار(    
عدد 
 االقسام

عدد 
 الفصول

 االعتمادات  والفصول األبواب واألقسام بيان

    التهيئة الترابية التجهيز واالسكان و  وزارة  : 17الباب   
 000 425 95 التأجير العمومي   10
 000 008 93   نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136  
 000 150 2  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137  

 000 267 حسب البرامج بالخارج األعوان العاملين  تأجير 01.139 
 000 633 54  وسائل المصالح   20
 000 374 54  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  

 000 235  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  حةمن 02.237 
 000 24 حسب البرامج بالخارج المصالح تسيير  نفقات 02.239 

 000 762 التدخل العمومي   30
 000 747 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 
 000 15  حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية ؤسساتالتدخل للم بعنوان  منحة 03.337  
 000 820 150 = 17الباب  جملة    

     البيئة والتنمية المستدامة وزارة  : 18الباب   
 000 293 26 التأجير العمومي   01 
 000 200 7   نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136 
 000 093 19 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات نبعنوا  منحة 01.138  

 000 401 4  وسائل المصالح    02
 000 233 2  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 100  البرامجحسب  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.237  
 000 068 2 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  

 000 510 12 التدخل العمومي   03 
 000 031 12 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336  

 000 180  حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.337 
 000 299 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338  

 000 204 43   = 18 الباب جملة  
   النقل وزارة  : 19 الباب    
 000 150 15 التأجير العمومي   10
 000 150 12   نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136  
 000 000 3 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138  
 000 343 2  وسائل المصالح   20
 000 343 2  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 678 433 موميالتدخل الع   30
 000 678 433 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336  
 000 171 451  =19الباب  جملة    
    والمحافظة على التراث الثقافة وزارة : 20  الباب    

 000 620 117 التأجير العمومي   01 
 000 173 104   نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136  

 000 108 1  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137 
 000 339 12 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138  
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 )بحساب الدينار(    
عدد 
 االقسام

عدد 
 الفصول

 االعتمادات  والفصول ألبواب واألقساما بيان

 000 593 8  وسائل المصالح    02
 000 318 2  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 304 5  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.237  
 000 971 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية ؤسساتالتسيير للم بعنوان  منحة 02.238  

 000 980 38 التدخل العمومي    03
 000 237 22 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 

  
  

 000 787 12  حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.337

 000 956 3 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338 
 000 193 165 = 20 الباب جملة    
  الشباب والرياضة  وزارة  : 21 الباب    
   الشباب - 1    

 000 659 74 التأجير العمومي   01 
 000 641 73    العمومي حسب البرامجنفقات التأجير 01.136  

 000 018 1  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137 
 000 483 5  وسائل المصالح    02

 000 174 1  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 309 4  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية اتالتسيير للمؤسس بعنوان  منحة 02.237  

 000 706 3 التدخل العمومي    03
 000 212 2 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 

  
  

 000 494 1  حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.337

 000 848 83  =1جملة فرعية     
   الرياضة- 2     

 000 537 324 التأجير العمومي   01 
 000 532 317   نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136  

 000 105 1  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137 
 000 900 5 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138  

 000 757 9  وسائل المصالح    02
 000 148 3  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 329 5  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.237  
 000 280 1 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  

 000 138 36 التدخل العمومي    03
 000 322 34 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 
 000 766 1  حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة موميةالع التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.337  

  
  

 000 50 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة  غيرالعمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338

 000 432 370  =2جملة فرعية    

 000 280 454 = 21 الباب جملة    
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 )بحساب الدينار(    

عدد 

 قساماال
عدد 

 الفصول
 االعتمادات  والفصول األبواب واألقسام بيان

   المرأة واالسرة والطفولة وزارة  : 22 الباب  
   المرأة- 1     

 000 698 2 التأجير العمومي   01 
 000 403 1   نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136  
 000 295 1 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138  

 000 378  وسائل المصالح    02
 000 153  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 225 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  

 000 123 11 ل العموميالتدخ    03
 000 123 11 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 

 000 199 14 =  1جملة فرعية    

   الطفولة - 2     
 000 599 78 التأجير العمومي   01 

 000 512 78  نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136  
 000 87  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة وميةالعم التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137  

 000 980 6  وسائل المصالح    02
 000 914  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 066 6  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.237  

 000 214 3  العموميالتدخل    03
 000 189 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 
 000 025 3  حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.337 

 000 793 88 =  2جملة فرعية    
 000 992 102 = 22  الباب جملة  
    حةالص وزارة  : 23 الباب    

 000 204 506 1 التأجير العمومي   01
 000 679 445 1   نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136  
 000 625 11  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137  
 000 900 48 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة  الخاضعةغير العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138  
 000 700 107  وسائل المصالح   20
 000 100 7  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 850 93  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.237  
 000 750 6 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  
 000 990 4 التدخل العمومي   30
 000 550 4 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336  
 000 440 حسب البرامج عموميةال المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338  

 000 894 618 1 =   23 الباب جملة    
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  )بحساب الدينار(
عـدد 
 األقسام

عـدد 
 الفصول

 االعتمادات والفصول األبواب واألقسام بيان

  االجتماعية  الشؤون  وزارة :24 الباب    
 000 676 138 التأجير العمومي   10
 000 042 124   سب البرامجنفقات التأجير العمومي ح 01.136  
 000 034 1  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137  
 000 600 13 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138  
 0001 512 4  وسائل المصالح   20
 000 600 7  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 412 4  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.237  
 000 500 2 برامجحسب ال العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  
 000 484 588 التدخل العمومي   30
 000 971 586 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336  

 000 013 1  حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.337 
 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة خاضعةغير ال العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338 

 
500 000 

 000 672 741 = 24 الباب جملة    
   التربية وزارة  : 25 الباب  
 000 409 198 4 التأجير العمومي    
 000 659 194 4   نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136 10
 000 250  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137  
 000 500 3 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138  

 000 372 93  وسائل المصالح  
 000 304 15  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236 20
 000 068 77  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  حةمن 02.237  
  000 000 1 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  

 000 725 44 التدخل العمومي  
 000 806 9 مي حسب البرامجنفقات التدخل العمو 03.336 30
 000 872 34  حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.337  

 000 47 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338 
 000 506 336 4 = 25 الباب جملة  
     العالي والبحث العلمي التعليم وزارة  : 26 الباب    
   العالي  التعليم-  1    
 000 352 033 1 التأجير العمومي    
 000 937 990   نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136 10
 000 428 35  حسب البرامج  يةالعموم المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137  
 000 600 5 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138  
 000 387 1 حسب البرامج بالخارج األعوان العاملين  تأجير 01.139  
 000 316 83  وسائل المصالح   
 000 723 4  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236 20
 000 065 77  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.237  
 000 358 1 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  
 000 170 حسب البرامج بالخارج المصالح تسيير  نفقات 02.239  
 000 893 165 التدخل العمومي   
 000 455 145 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 30
 000 910 19  حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.337  
 000 509 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية لمؤسساتالتدخل ل بعنوان  منحة 03.338  
 000 19 حسب البرامج بالخارج المصالح تدخالت 03.339  

 000 561 282 1  =1جملة فرعية    
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 )بحساب الدينار(    
عـدد 
 األقسام

عـدد 
 الفصول

 االعتمادات والفصول األبواب واألقسام بيان

  بحث العلميال-  2    
 000 984 41 التأجير العمومي   10
 000 283 37   نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136  
 000 76  حسب البرامج  العمومية المحاسبة  لمجلة الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.137  
 000 625 4 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة اضعةغير الخ العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138  
 000 868 3  وسائل المصالح   20
 000 847  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 472  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.237  
 000 549 2 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  
 000 725 1  التدخل العمومي   30
 000 305 1 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336  
 000 95  مجحسب البرا  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.337  
 000 325 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338  
 000 577 47  =2جملة فرعية     

 000 138 330 1  = 26 الباب جملة  
    التكوين المهني والتشغيل  وزارة  : 27 الباب  

 0 568 00250 التأجير العمومي   10
  000 656 14   نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01.136  
 000 912 235 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التأجير للمؤسسات بعنوان  منحة 01.138  
 000 123 27  وسائل المصالح   20
 000 667 2  حسب البرامج وسائل المصالح  نفقات 02.236  
 000 456 24 حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة غير الخاضعة العمومية التسيير للمؤسسات بعنوان  منحة 02.238  
 000 444 1  التدخل العمومي   30
 000 130 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336  
 000 314 1 حسب البرامج العمومية سبةالمحا لمجلة غير الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان  منحة 03.338  
 000 135 279  =27جملة الباب     

   المجلس األعلى للقضاء :  28 الباب  
 000 000 1 منح لفائدة المؤسسات الدستورية 03.308 03
 000 000 1  =28جملة الباب   
   الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات :  29 الباب  
 000 000 60  المؤسسات الدستوريةمنح لفائدة 03.308 03
 000 000 60  =29جملة الباب   
   هيئة الحقيقة والكرامة :  30 الباب  
 000 000 10 منح لفائدة المؤسسات الدستورية 03.308 03
 000 000 10  =30جملة الباب   
  الموزعة الطارئة وغير النفقات :  31 الباب    
 0002 651 47 نفقات التصرف الطارئة   40
 000 651 247 الموزعة وغير الطارئة  التصرف  نفقات 04.400  
 000 651 247 =   31 الباب جملة    
  العمومي الدينفوائد   : 32 الباب    
 000 000 850 1 فوائد الدين العمومي   50
 000 000 998 الداخلي الدين فوائد 05.500  
 000 000 852 الخارجي الدين فوائد 05.501  

 000 000 850 1  =32الباب  جملة    

 000 200 275 20 = العـام المجمــوع    

 



  3847صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 العنوان الثانــي
  2016إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع لسنة ": ب " الجدول 

 
 (بحساب الدينار)    

 إعتمادات إعتمادات عدد عدد

 الفصول األقسام

 بيان األبواب والفصول
 الدفع التعهد 

   مجلس نواب الشعب :  1الباب     
 000 088 2  000 000 3 االستثمارات المباشرة   06
 000 498 1 000 495 2  ات إداريةاءبن 06.603  
 000 490 000 365 تجهيزات إدارية 06.604  
 000 100 000 140 البرامج اإلعالمية 06.605  

  000 088 2 000 000 3   =1جملة الباب   

   رئاسة الجمهورية :  2باب  ال    
  000 242 5 000 170 5 االستثمارات المباشرة   06

 000 770 000 450 ات إداريةاءبن 06.603  
 000 142 3 000 188 3 تجهيزات إدارية 06.604  
 000 130  البرامج اإلعالمية 06.605  
 000 200 1 000 532 1 اإلقامات الرئاسية 06.610  

 058 0001  000 358 1 ل العموميالتموي   07
 000 638 000 638  االستثمارات في ميدان اإلدارة العامة 07.800  

 000 420 000 720  .منح االستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية 07.807 

 000 300 6 000 528 6   =2جملة الباب   

   رئاسة الحكومة :  3 الباب     
  000 064 2  000 585 1 االستثمارات المباشرة   06

 000 40  دراسات عامة 06.600  
  000 978 000 680 ات إداريةاءبن 06.603  

 000 565 000 625 تجهيزات إدارية 06.604  
  000 110  البرامج اإلعالمية 06.605  

  000 60 000 60 التكوين 06.606  

 000 275 000 200 نفقات الهيئات الدستورية 06.613  
 000 36 000 20 دراسات مؤلفات ووثائق 06.614  

 000 947 2  000 947 2 التمويل العمومي   07
 000 207 000 207  االستثمارات في ميدان اإلدارة العامة 07.800 
 000 48 000 48 االستثمارات في ميدان التربية والتكوين 07.803  

  000 672 2  000 672 2  اإلستثمار فى ميدان الثقافة والشباب والطفولة 07.805 

 000 20 000 20  .منح االستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية 07.807 

 000 011 5  000 532 4   =3الباب جملة   
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 )بحساب الدينار(     

عـدد 

 األقسام
 عـدد الفصول

 بيان األبواب والفصول
 

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

   ة وزارة الداخلي :   4 الباب     
 000 000 270 000 415 343 االستثمارات المباشرة   06
 000 50 000 50 اقتناء أراضي 06.601  
 000 150 000 100 اقتناء مباني 06.602  
 000 430 2  000 825 16 إداريةات اءبن 06.603  
 000 600 31 000 700 26  تجهيزات إدارية 06.604  
 000 000 13 000 000 10 البرامج اإلعالمية 06.605  
 000 910 9 000 060 10 التكوين 06.606  
 000 20 000 20 مصاريف اإلشهار واإلعالنات 06.607  
 000 700 35 000 000 87 الهيكل األساسي لألمن الداخلي 06.631  
 000 770 170 000 560 185 تجهيزات لألمن الوطني 06.632  
 000 270 4 000 000 5 ارة الجهويةبناء و تهيئة مقرات اإلد 06.633  
  000 100 2 000 100 2 تجهيز اإلدارة الجهوية 06.634  

 000 300 113 000 000 161 التمويل العمومي   07
 000 300 19 000 000 31 االستثمارات في ميدان اإلدارة العامة 07.800  
 000 000 93 000 000 129 التدخالت في الميدان االقتصادي 07.810  
 000  000 1  000 000 1 التدخالت في الميدان االجتماعي 07.811  

 000 300 383 000 415 504   =4جملة الباب   

    وزارة العدل  :  5الباب     
  000 636 58 000 820 88  االستثمارات المباشرة   06

 000 200 000 200  اقتناء أراضي 06.601  
 000 920 3 000 490 4 إداريةات اءبن 06.603  
  000 980  000 980 تجهيزات إدارية 06.604  

 000 007 2 000 507 1 البرامج اإلعالمية 06.605  
 000 550   التكوين 06.606  
  000 20  مصاريف اإلشهار واإلعالنات 06.607  

 000 909 7 000 743 14 بناء وتهيئة محاكم الناحية 06.638  
 000 600 2  000 200 2 محاكم االبتدائيةبناء وتهيئة ال 06.639  
 000 200 1 000 000 3  بناء وتهيئة محاكم االستئناف والتعقيب 06.640  
 000 300 1 000 000 1 تجهيز المحاكم 06.641  
 000 250 37 000 200 60 مشاريع التأهيل االجتماعي 06.642  
 000 700 000 500  دراسات عقارية 06.672  

 000 300 000 300 يل العموميالتمو   07
 000 300 000 300 التدخالت في الميدان االجتماعي 07.811  

 000 936 58 000 120 89   =5جملة الباب       



  3849صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 )بحساب الدينار(     
عـدد 

 األقسام
 عـدد الفصول

 بيان األبواب والفصول
 

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

   خارجيةوزارة الشؤون ال :  6الباب    
 000 158 4 000 932 3 االستثمارات المباشرة  06
 000 50  000 50 إداريةات اءبن 06.603 

  000 90  000 90  تجهيزات إدارية 06.604  

  
  البرامج اإلعالمية

 التكوين
35 000  35 000  

65 000 
  

06.605  
06.606 
 000 218  000 57 بناء مراكز ديبلوماسية بالخارج 06.645

 000 000 3 000 000 3 تهيئة المراكز الديبلوماسية بالخارج 06.646  
  000 700  000 700 تجهيز المراكز الديبلوماسية بالخارج 06.647  

 000 158 4 000 932 3   =6جملة الباب   
   وزارة الدفاع الوطني :   7الباب    

  000 400 595 000 400 945  االستثمارات المباشرة  06
   000 59   إقتناء مباني 06.602 
 000 744 2 000 773 1 تجهيزات إدارية 06.604 

 
06.605 

 
 البرامج اإلعالمية

  

2 000 000 2 000 000 

 000 012 1 000 500 التكوين 06.606 
 000 000 2 000 000 2  مختلفةمصاريف 06.608 
 000 458 118 000 000 45 الهيكل األساسي العسكري 06.650  

 000 127 469 000 127 894 تجهيزات عسكرية 06.651 
  000 850 2  000 600 4 التمويل العمومي  07
 000 850 2 000 600 4  التدخالت في الميدان االقتصادي 07.810  

 000 250 598 000 000 950  = 7جملة الباب   
   وزارة الشؤون الدينية :   8الباب     

  000 949 1 461 0002  االستثمارات المباشرة   06
 000 270 000 170 تجهيزات إدارية 06.604  
 000 50 000 74 البرامج اإلعالمية 06.605  
  000 629 1 000 217 2 مشاريع وبرامج الشؤون الدينية 06.656  

  000 949 1 000 461 2   =8جملة الباب   

   وزارة المالية :   9الباب     
 000 727 96  0001 174 67 االستثمارات المباشرة   06
 000 110 000 130 دراسات عامة 06.600  
 000 440 000 440 اقتناء أراضي 06.601  
 000 717 5 000 637 51 إداريةات اءبن 06.603  
 000 290 1 000 290 1 تجهيزات إدارية 06.604  
 000 749 000 749 البرامج اإلعالمية 06.605  
 000 014 3 000 800 2 التكوين 06.606  
 000 959 8 000 990 8 بناء وتهيئة القباضات ومكاتب المراقبة 06.663  
 000 610 26 000 700 31 بناء و تهيئة مراكز ومحالت لمصالح الديوانة 06.665  
  000 838 49  000 438 69 تجهيز مصالح الديوانة 06.666  



  104عـــدد   2015 ديسمبر 29 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  3850صفحــة 

 )بحساب الدينار(     
عـدد 

 األقسام
 عـدد الفصول

 بيان األبواب والفصول
 

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

  000 000 152  000 000 152 التمويل العمومي  07
 000 000 60 000 000 60  التدخالت في الميدان االقتصادي  07.810 
 000 000 2 000 000 2 التدخالت في الميدان االجتماعي 07.811  

 000  000 30 000 000 30  مساهمات 07.821 
 000 000 60 000 000 60  القروض  07.822 
 000 727 248 000 174 319   =9جملة الباب   
   والتعاون الدوليواالستثمار   التنميةوزارة  :  10الباب    
    التنمية - 1   

  000 420 000 900 االستثمارات المباشرة  06
 000 50 000 100 إداريةات اءبن 06.603 
 000 80 000 110 هيزات إداريةتج 06.604  

  06.605 
06.608 

 البرامج اإلعالمية
 مصاريف مختلفة

90 000 
600 000 

90 000 
200 000 

 000 141 443 000 759 631 التمويل العمومي  07
 000 141 285 000 759 473 التدخالت في الميدان االقتصادي 07.810  

  000 000 156  000 000 156 التدخالت في الميدان االجتماعي 07.811 
  000 000 2 000 000 2 التدخالت في ميدان التربية والتكوين 07.812 

 000 561 443 000 659 632  =1جملة فرعية   
    التعاون الدولي - 2  
 000 310 000 310 االستثمارات المباشرة  06
  000 40  000 40  إداريةات اءبن 06.603  
 000 120 000 120 تجهيزات إدارية 06.604  
 000 70 000 70 البرامج اإلعالمية 06.605  

 000 80 000 80   مختلفةمصاريف 06.608 
 000 305 31 000 305 31 التمويل العمومي   07
 000 275 1 000 275 1 التدخالت في الميدان االقتصادي 07.810  
 000 030 30 000 030 30 مساهماتال 07.821  

 000 615 31 000 615 31   =2جملة فرعية   
 000 176 475 000 274 664   =10جملة الباب   
   وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية:   11الباب     

06 
 

06.601  
 االستثمارات المباشرة

 إقتناء أراضي
000 490 2 

180 000 
3 529 000  

180 000  
 000 500 1 000 200 إداريةات اءبن 06.603  
 000 590 000 590 تجهيزات إدارية 06.604  
 000 210 000 240  البرامج اإلعالمية 06.605  
 000 369 000 550  أمالك الدولة الخاصة 06.671  
 000 680 000 730  الشؤون العقارية 06.672  

 000 529 3 000 490 2   =11جملة الباب   



  3851صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 )بحساب الدينار(     
عـدد 
 األقسام

 عـدد الفصول
 ن األبواب والفصولبيا

 
 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

    والموارد المائية والصيد البحريوزارة الفالحة  :  12الباب     
    اإلدارات الفنية- 1    

 000 066 105 000 311 326 االستثمارات المباشرة   06
 000 650 000 300 1 إداريةات اءبن 06.603  
 000 510 000 740 يةتجهيزات إدار 06.604  
 000 550 000 700 البرامج اإلعالمية 06.605  
 000 400 3 000 110 5  التكوين 06.606  
 000 30 000 30  اإلشهار و اإلعالنات مصاريف 06.607  
 000 000 1 000 500 1 مصاريف مختلفة 06.608  
 000 500 1 000 800 الغابات 06.675  
 000 930 4 000 600 10 لمياه وأديم األرضالمحافظة على ا 06.676  
 000 000 38 000 350 174 السدود والهياكل المائية 06.677  
 000 500 000 050 1 الموارد المائية الجوفية 06.678  
 000 170 14 000 020 15  المناطق السقوية 06.679  
 000 670 8 000 255 10 البحوث و الدراسات الفالحية 06.680  
 000 330 5 000 000 7 الماء الصالح للشراب 06.681  
 000 816 5 000 366 7 اإلرشاد والتأطير الفالحي 06.682  

 000 000 20 000 480 90 الصيد البحري 06.683 
 000 10 000 10  المشاريع الفالحية المندمجة 06.684  

 000 185 221 000 635 343 التمويل العمومي  07
 000 245 7 000 695 6 ستثمارات في ميدان الفالحة والصيد البحرياال 07.801  
 000 340 1 000 340 1 االستثمارات في ميدان البحث 07.804  
 000 600 201 000 600 201 التدخالت في الميدان االقتصادي 07.810  
 000 000 11 000 000 134 التدخالت في الميدان االجتماعي 07.811  

 000 251 326 000 946 669   =1ة جملة فرعي  
     المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية-  2   

 000 513 196 000 798 298 االستثمارات المباشرة  06
 000 557 1 000 900 1  إداريةات اءبن 06.603  

 000 600 2 000 600 2 تجهيزات إدارية 06.604 
 000 390 000 390 البرامج اإلعالمية 06.605  

 000 180 000 180  اإلشهار و اإلعالنات مصاريف 06.607 
  000 900 مصاريف مختلفة 06.608 
  000 000 60 000 800 66 الغابات 06.675 
 000 900 47 000 600 56 المحافظة على المياه وأديم األرض 06.676  

 000 580 3 000 000 5 الموارد المائية الجوفية 06.678 
 000 575 49 000 788 114 اطق السقويةالمن 06.679  

 000 606 000 606 البحوث و الدراسات الفالحية 06.680 
 000 950 11 000 231 14  الماء الصالح للشراب 06.681  

 000 542 12  000 542 12 اإلرشاد والتأطير الفالحي 06.682 
 000 115  000 115 الصيد البحري 06.683  
 000 518 5 000 146 22  الحية المندمجةالمشاريع الف 06.684  

 000 513 196 000 798 298   =2جملة فرعية   

 000 764 522 000 744 968  =12جملة الباب   



  104عـــدد   2015 ديسمبر 29 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  3852صفحــة 

 )بحساب الدينار(     
عـدد 

 األقسام
 عـدد الفصول

 بيان األبواب والفصول
 

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

   اقة والمناجم والطوزارة الصناعة :  13الباب    
 000 260 20 000 144 38  االستثمارات المباشرة  06
 000 140 000 140 تجهيزات إدارية 06.604  
 000 268 000 283 البرامج اإلعالمية 06.605  

  000 10  000 10 مصاريف مختلفة 06.608 
 000 142 19  000 011 37  البحوث العلمية العامة 06.618 
 000 700  000 700  لبحوث التنموية والتكنولوجياالنهوض با 06.619 
 000 951 60 000 376 71 التمويل العمومي   07
  000 951 60 000 376 71 التدخالت في الميدان االقتصادي 07.810  

 000 211 81 000 520 109  =13جملة الباب   
    التجارة وزارة  :  14الباب     

 000 518 2 1 0001 30 االستثمارات المباشرة   06
 000 540 000 290 دراسات عامة 06.600  
 000 100 1  000 275 إداريةات اءبن 06.603  
  000 460 000 460 تجهيزات إدارية 06.604  
 000 80 000 80  البرامج اإلعالمية 06.605  
 000 338 000 25 مصاريف مختلفة 06.608  

 140 0005  000 140 5 التمويل العمومي   07
 000 140 5 000 140 5 التدخالت في الميدان االقتصادي 07.810  

 000 658 7 000 270 6   =14جملة الباب   
   االتصال واالقتصاد الرقمي تتكنولوجيا وزارة - 15    

 000 414 17 000 344 26 االستثمارات المباشرة   06
 000 150 000 150  إداريةات اءبن 06.603  
 000 545 000 515  تجهيزات إدارية 06.604  
  000 405 12  000 595 23 البرامج اإلعالمية 06.605  

  000 784 1 000 784 1 التكوين 06.606 
  000 530 2 000 300 برامج إعالمية مشتركة 06.628 

 000 414 17 000 344 26  =15جملة الباب     
   ليديةوالصناعات التقوزارة السياحة   :   16الباب     

  000 559 000 559 االستثمارات المباشرة   06
 000 80 000 80  تجهيزات إدارية 06.604 
 000 20 000 20  البرامج اإلعالمية 06.605  
 000 80 000 80 التكوين 06.606  
  000 379  000 379 تهيئة المحيط السياحي 06.718  

 000 883 73 000 883 73 التمويل العمومي  07
 000 037 5 000 037 5 االستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل األساسي 07.802  
 000 600 000 600 االستثمارات في ميدان التربية والتكوين 07.803  
 000 215 68 000 215 68 التدخالت في الميدان االقتصادي 07.810  
  000 31 000 31  تسديد القروض 07.820  

 000 442 74 000 442 74   =16جملة الباب   



  3853صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 (بحساب الدينار)

 عدد

 األقسام

 عدد

 الفصول

 بيان األبواب والفصول

 
 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

     التهيئة الترابية االسكان وووزارة التجهيز  :  17الباب     

 000 936 613 000 914 073 1 االستثمارات المباشرة   06

 000 150 000 050 1  دراسات عامة 06.600 

 000 370 1  000 060 2 إداريةات اءبن 06.603  

  000 600  000 600 تجهيزات إدارية 06.604 

 000 750 000 500 البرامج اإلعالمية 06.605  

 000 150 000 150 مصاريف اإلشهار واإلعالنات 06.607  

 000 290 1  000 269 1 مصاريف مختلفة 06.608  

  000 000 475 000 370 946 و الجسورالطرقات  06.694  

  000 600 4 000 400 2 الهياكل البحرية 06.696  

  000 000 27 000 775 18 حماية المدن من الفيضانات 06.698  

  000 000 6  000 180 4 التهيئة العمرانية 06.699  

 000 506 16  000 810 1 العمران 06.700  

 000 000 80  000 000 94 اإلسكان 06.701  

 000 520 000 750 التهيئة الترابية 06.707  

 000 900 1 000 900 1 التمويل العمومي   07

 000 600 000 600  اإلستثمار في الميدان البحث  07.804 

 000 300 1 000 300 1 قروض 07.822  

 000 836 615 000 814 075 1  =17 الباب جملة   

    لتنمية المستدامةالبيئة واوزارة  :  18الباب     

 000 530 4 000 551 3  االستثمارات المباشرة   06

 000 10  دراسات عامة 06.600  

  000 20  إداريةات اءبن 06.603  

 000 320 000 320 تجهيزات إدارية 06.604  

 000 450 000 487 البرامج اإلعالمية 06.605  

 000 730 3 000 744 2  البيئة 06.706  

 000 438 110 000 753 115  التمويل العمومي   07

 000 238 52 000 553 57 االستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل األساسي 07.802  

 000 200 58 000 200 58 التوازن المالي 07.823  

 000 968 114 000 304 119   =18جملة الباب   



  104عـــدد   2015 ديسمبر 29 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  3854صفحــة 

 )بحساب الدينار(     

عـدد 

 األقسام
 عـدد الفصول

 بيان األبواب والفصول
 

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

   النقلوزارة  :  19الباب   
 000 557  000 363 1 االستثمارات المباشرة   06

 000 110  دراسات عامة 06.600 
 000 200  000 925 إداريةات اءبن 06.603 
 000 90 000 220  تجهيزات إدارية 06.604  
  000 47  000 118  عالميةالبرامج اإل 06.605  

  000 30  مصاريف مختلفة 06.608 

  000 50    النقل البري 06.712 

 000 30 000 100 النقل الجوي  06.714 
 169 070 000 180 080 000 التمويل العمومي  07
 000 420 140 000 430 151 االستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل األساسي 07.802 
 000 650 28 000 650 28   القروضتسديد 07.820 

 000 627 169 000 443 181  =19جملة الباب   

    
  

   والمحافظة على التراث وزارة الثقافة :  20الباب 
  

  000 722 50  000 929 59 االستثمارات المباشرة   06

  000 450  000 500  دراسات عامة 06.600  

 000 011 1  000 680 إداريةات اءبن 06.603  
  000 770  000 770 تجهيزات إدارية 06.604  

  000 300  000 500 البرامج اإلعالمية 06.605  

 000 500 000 500 التكوين 06.606  
  000 630 23  000 650 23 المراكز الثقافية 06.728  

 000 638 11  000 453 13 المطالعة العمومية 06.729  
 000 933 7 000 245 13 الفنون 06.730  
  000 490 4 000 631 6 اآلثار والمتاحف 06.731  

  000 153 5 000 903 5  التمويل العمومي   07

  000 153 5  000 903 5 اإلستثمار في ميدان الثقافة والشباب والطفولة 07.805  

 000 875 55 000 832 65   =20 جملة الباب  

     وزارة  الشباب والرياضة  :  21الباب    
      الشباب-  1    

 000 100 25 000 200 20  االستثمارات المباشرة   06
 000 680  000 500 إداريةات اءبن 06.603  
 000 320 19 000 100 17 بناء وتهيئة مراكز الشباب 06.735  
  000 100 5  000 600 2  تجهيزات شبابية و رياضية 06.740  

 000 100 25 000 200 20   =1جملة فرعية   



  3855صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 )بحساب الدينار(     

عـدد 

 األقسام
 عـدد الفصول

 بيان األبواب والفصول

 
 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

     الرياضة-  2  

 000 024 55 000 300 66  االستثمارات المباشرة   06

  000 800 3 000 550 3  إداريةات اءبن 06.603  

  000 100 1  000 200 1 تجهيزات إدارية 06.604  

 000 700  000 700 البرامج اإلعالمية 06.605  

 000 000 5 000 350 6  التكوين 06.606  

 000 924 38 000 500 49 بناء وتهيئة الهياكل الرياضية 06.737  

 000 500 5  000 000 5 تجهيزات شبابية ورياضية 06.738  

  000 500 1  000 000 2 التمويل العمومي   07

  000 500 1  000 000 2 ات في ميدان الثقافة والشباب والطفولةاالستثمار 07.805  

 000 524 56 000 300 68  =2جملة فرعية     

 0000 624 81 000 500 88   =21جملة الباب   

    المرأة واالسرة والطفولةوزارة   :  22الباب   

   المرأة  -1   

 3 349 000 000 695 3  االستثمارات المباشرة   06

 000 30  تجهيزات اإلدارة   06.604  

 000 249 1 000 585 1 النهوض بالمرأة واألسرة 06.625 

 000 070 2  000 110 2 النهوض اإلجتماعي 06.756 

 000 160 000 270 التمويل العمومي   07

  000 160 000 270 التدخالت في الميدان االجتماعي 07.811 

 000 509 3 000 965 3  =1جملة فرعية   

    الطفولة – 2  

 000 651 6  000 156 32  االستثمارات المباشرة   06

 000 20   إداريةات اءبن 06.603  

  000 590  000 110 تجهيزات إدارية 06.604  

 000 76 000 76  برامج إعالمية   06.605 

 000 135 000 130  التكوين 06.606 

 000 60   مصاريف مختلفة 06.608 

 000 330 4 000 160 31  تهيئة مراكز الطفولةبناء و 06.736 

  000 440 1 000 680  تجهيز مؤسسات الطفولة 06.739 

 000 651 6 000 156 32   =2جملة فرعية   

 000 160 10 000 121 36   =22جملة الباب   



  104عـــدد   2015 ديسمبر 29 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  3856صفحــة 

 )بحساب الدينار(     

عـدد 

 األقسام
 عـدد الفصول

 بيان األبواب والفصول

 
 عتمادات الدفعا اعتمادات التعهد

     وزارة الصحة  :  23الباب     

      المركزيةدارة اإل-  1    

 000 085 110 000 775 209  االستثمارات المباشرة   06

 000 700  000 000 3 اقتناء أراضي 06.601  

  000 466 1  000 500 5 إداريةات اءبن 06.603  

  000 800 1 000 500 2 تجهيزات إدارية 06.604  

  000 800 000 300 1 البرامج اإلعالمية 06.605  

  000 100 1 000 600 1 التكوين 06.606  

 000 100 000 100 مصاريف اإلشهار واإلعالنات 06.607  

 000 200 000 000 2 مصاريف مختلفة 06.608  

  000 740 24  000 375 31 الطب الوقائي  06.744 

  000 800 5 000 950 10 هياكل الصحية الجامعيةبناء وتوسيع وتهيئة ال 06.745  

  000 690 15 000 150 44 بناء وتوسيع وتهيئة الهياكل الصحية الجهوية 06.746  

 000 550 12 000 430 31 بناء وتوسيع وتهيئة الهياكل الصحية المحلية واألساسية 06.747  

 000 709 5  000 320 15 صيانة وتهذيب الهياكل الصحية 06.748  

 000 180 38 000 550 58 تجهيز الهياكل الصحية 06.749  

  000 250 1 000 000 2  صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 06.750  

 000 931 3  000 785 4 التمويل العمومي   07

 000 706 1 000 005 3 االستثمارات في الميدان االجتماعي 07.806  

  000 225 2 000 780 1 صاديالتدخالت في الميدان االقت 07.810  

 000 016 114 000 560 214  =1جملة فرعية     

    
   المؤسسات اإلستشفائية-  2

 
  

  000 187 18 000 700 32  االستثمارات المباشرة   06

 000 400 9 000 100 20 بناء وتوسيع وتهيئة الهياكل الصحية الجامعية 06.745  

 000 450 6 000 600 10  تجهيز الهياكل الصحية 06.749 

  000 337 2 000 000 2  صيانة تجهيزات الهياكل الصحية 06.750  

  000 187 18 000 700 32  =2جملة فرعية     

 000 203 132 000 260 247   =23جملة الباب   

    االجتماعيةوزارة الشؤون  :  24الباب     

 000 090 11 000 430 8 االستثمارات المباشرة   06

  000 375 3 000 430 1 إداريةات اءبن 06.603  
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 )بحساب الدينار(     
عـدد 

 األقسام
 عـدد الفصول

 بيان األبواب والفصول
 

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

 000 330 1 000 330 1 تجهيزات إدارية 06.604  
  000 600 000 200  البرامج اإلعالمية 06.605  
  000 100 000 500 التكوين 06.606  
 000 435 1 000 250 الوقاية االجتماعية 06.755  
 000 250 4 000 720 4 النهوض االجتماعي 06.756  

 000 559 121 000 559 121  التمويل العمومي   07
 000 788 120 000 788 120 التدخالت في الميدان االقتصادي 07.810  
 000 771 000 771 التدخالت في الميدان االجتماعي 07.811  

 000 649 132 000 989 129   =24جملة الباب   
     وزارة التربية :  25الباب     

    المصالح المركزية-  1  
 000 243 60 000 041 74 االستثمارات المباشرة   06
  000 100   دراسات عامة 06.600 
 000 700 1 000 000 2  اقتناء أراضي 06.601  

 000 400 6  000 925 9 إداريةت ااءبن 06.603 
 000 950 1 000 050 2 تجهيزات إدارية 06.604 
 000 900 1 000 300 1 البرامج اإلعالمية 06.605 
 000 200   التكوين 06.606 
 000 300  000 500 مصاريف مختلفة 06.608 
 000 400 000 200 بناء وتوسيع المدارس االبتدائية 06.761 
 000 650 12 000 101 16 توسيع المدارس اإلعداديةبناء و 06.763 
 000 800 12 000 000 11  بناء وتوسيع المعاهد الثانوية 06.765 
 000 400 000 540 تهيئة معاهد ثانوية 766 06 
 000 500 1 000 825  بناء وتهيئة المبيتات والمطاعم 06.767 
 000 343 18  000 100 29 تجهيزات تربوية 06.768 
 000 600 1 000 500 مشاريع وبرامج تربوية مشتركة 06.771 
 000 232 000 215 التمويل العمومي  07
 000 232 000 215 االستثمارات في ميدان التربية والتكوين 07.803 
 000 475 60 000 256 74   =1جملة فرعية   
   المندوبيات الجهوية للتربية – 2  
 000 250 125 00018 715 7  االستثمارات المباشرة  06
 000 600 16 000 960 25 بناء وتوسيع المدارس االبتدائية 06.761 
 000 700 34 000 200 54  تهيئة المدارس االبتدائية 06.762 
 000 950 4 000 500 9 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية 06.763 
  000 000 26 000 000 30  تهيئة المدارس اإلعدادية 06.764 
 000 400 4 000 863 8  بناء وتوسيع المعاهد الثانوية 06.765 
 000 000 14 000 000 23  تهيئة المعاهد الثانوية 06.766 
 000 900 11 000 352 15  بناء وتهيئة المبيتات والمطاعم 06.767 
 000 700 12  000 840 20 تجهيزات تربوية 06.768 

 000 250 125 000 715 187  =2جملة فرعية   

 000 725 185 000 971 261   =25جملة الباب   
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 )بحساب الدينار(     
عـدد 

 األقسام
 عـدد الفصول

 بيان األبواب والفصول
 

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعهد

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :  26الباب     
    المصالح المركزية-  1    

  000 005 58 000 735 63 االستثمارات المباشرة   06
  000 50   دراسات عامة 06.600  
  000 200   اقتناء أراضي 06.601  
  000 940 5  000 200 10  إداريةات اءبن 06.603  

 
  

 000 315 1 000 075 1 تجهيزات إدارية 06.604

 000 750 000 900 البرامج اإلعالمية 06.605  
 000 400 3 000 680 3 مصاريف مختلفة 06.608  
 000 600 14 000 750 14 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي 06.775  
 000 750 7 000 850 5 تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06.776  
 000 750 3 000 660 3 تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06.777  
 000 500 3 000 300 3 بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 06.778  
 000 050 9 000 250 12 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06.780  
 000 400 1 000 070 2 تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06.781  
 000 300 6 000 000 6 البحث العلمي 06.782  

 000 820 000 820 التمويل العمومي   07
 000 820 000 820 االستثمارات في ميدان التربية والتكوين 07.803  
 000 825 58 000 555 64  =1جملة فرعية     

    الجامعات-  2    
 000 910 19 000 186 41 االستثمارات المباشرة   06
 000 780 2 000 750 2  تجهيزات إدارية 06.604 
 000 270 3 000 410 4  تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06.776 
 000 860 13 000 026 34 عاليتجهيز مؤسسات التعليم ال 06.777  
 000 910 19 000 186 41  =2جملة فرعية     
    البحث العلمي-  3    

 000 228 43 000 100 66 االستثمارات المباشرة   06
 000 200   دراسات عامة 06.600  
 000 100  000 300 اقتناء أراضي 06.601  
 000 200  إداريةات اءبن 06.603  
 000 728 000 450  جهيزات إداريةت 06.604  
 000 200 10 000 100 14  البرامج اإلعالمية 06.605  

 000 50 000 100  مصاريف مختلفة 06.608 
 000 400 29 000 650 45  البحوث العلمية العامة 06.618  
  000 350 2  000 500 5 النهوض بالبحوث التنموية والتكنولوجيا 06.619  

 000 860 000 900 1 وميالتمويل العم  07
  000 860 000 900 1 االستثمارات في ميدان البحث 07.804  

 000 088 44 000 000 68  =3جملة فرعية   

 000 823 122 000 741 173   =26جملة الباب   
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 )بحساب الدينار(     
عـدد 
 األقسام

 عـدد الفصول
 بيان األبواب والفصول

 
 لدفعاعتمادات ا اعتمادات التعهد

    التكوين المهني والتشغيل وزارة :  27الباب     
   شغيل الت– 1  
  000 259 1  000 355 4  المباشرةاالستثمارات   06
 000 70 000 800 دراسات عامة 06.600  

 000 700 000 901 2  بناءات إدارية 06.603 
 000 269 000 269  تجهيزات إدارية 06.604  
 000 150 000 200 اإلعالميةالبرامج  06.605  
 000 70 000 70 المرصد الوطني للتشغيل والمهارات 06.788  
    000 115 النهوض بالتكوين المهني والتشغيل 06.789  

 000 200 11 000 067 16  التمويل العمومي  07
 000 200 3 000 200 4  االستثمارات في الميدان االجتماعي 07.806  
 000 000 8 000 867 11 ت في الميدان االقتصاديالتدخال 07.810  
 000 459 12 000 422 20  =1جملة فرعية     
     المهني التكوين– 2    

 000 100 000 500 االستثمارات المباشرة   06
 000 50 000 200  دراسات عامة 06.600  

 000 50 000 300  التكوين  06.606 
 375 000  000 753  التمويل العمومي   07
 000 753 000 753  االستثمارات في ميدان التربية والتكوين 07.803  
 000 853 000 253 1  =2جملة فرعية     

 000 312  13 000 675 21   =27جملة الباب   
      الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات :  29الباب     

  8 000 000  000 000 8  التمويل العمومي   07
 000 000 8 000 000 8  .منح االستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية 07.807 
  000 000 8  000 000 8   =29جملة الباب   
    هيئة الحقيقة والكرامة :  30الباب     

  000 900  000 900  التمويل العمومي   07
 000 900 000 900  .منح االستثمار لفائدة المؤسسات الدستورية 07.807 
  000 900  000 900   =30لباب جملة ا  
    النفقات الطارئة وغير الموزعة :  31الباب   
 150 000 385 000 835 700 نفقات التنمية الطارئة   08
 000 385 150 000 835 700 نفقات التنمية الطارئة 08.900  

 000 385 150 000 835 700   =31جملة الباب   
   الدين العمومي :  32الباب     

 000 000 280 3  الدين العمومي تسديد أصل   10
 000 000 915 1   الداخلي الدين العمومي تسديد أصل 10.950  
  000 000 365 1  الخارجي الدين العمومي تسديد أصل 10.951  

 000 000 280 3    =32جملة الباب   

 000 000 565 7 000 631 846 6 = العـام المجمــوع    
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 لثانــيالعنوان ا
  إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع" ت " الجدول 

 2016المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 
 

 (بحساب الدينار)    
عدد 
 األقسام

 عدد الفصول
 إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد بيان األبواب و الفصول

      
    رئاسة الحكومة :  3الباب   
 000 500 14  000 500 14  الموارد الخارجية الموظفةنفقات التنمية المرتبطة ب   09
 000 500 14  000 500 14  االستثمار في ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة 09.805 

 000 500 14 000 500 14   =3جملة الباب   

    والتعاون الدوليواالستثمار   التنميةوزارة  :  10الباب   
     التنمية- 1  
 000 000 30 000 000 60   المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفةنفقات التنمية  09
 000 000 30 000 000 60  التدخالت في الميدان االقتصادي 09.810 

 000 000 30 000 000 60   =10جملة الباب   

     والموارد المائية والصيد البحريوزارة الفالحة :  12الباب    
    اإلدارات الفنية-  1    

 000 550 82 000 186 883  نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة   09 

 000 000 12  000 900 2 الغابات 09.675 

  000 000 9  000 000 1 المحافظة على المياه وأديم األرض 09.676  

  000 000 22 000 900 317 السدود والهياكل المائية 09.677  

 000 000 5   المناطق السقوية  09.679 

 000 50 000 86 المشاريع الفالحية المندمجة 09.684 

 000 000 12 000 300 13  اإلستثمار في القطاع الفالحة و الصيد البحري 09.801 

 000 500 22 000 000 548  التدخالت  في الميدان اإلجتماعي 09.811 

 000 550 82 000 186 883  =1جملة فرعية     

     وبيات الجهوية للتنمية الفالحية المند- 2     

 000 039 42 000 939 144 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة    09 

  000 329 13  000 189 24 المناطق السقوية 09.679 

 000 010 19 000 229 47  الماء الصالح للشراب 09.681 

  000 700 9  000 521 73  المشاريع الفالحية المندمجة 09.684 

 000 039 42 000 939 144  =2جملة فرعية     

 000 589 124 000 125 028 1   =12جملة الباب    

     التجارة وزارة  :  14الباب    

 000 400 5 000 400 5 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة    09

 000 400 1 000 400 1 مصاريف مختلفة 09.608 

 000 000 4 000 000 4 التدخالت في الميدان االقتصادي 09.810  

 000 400 5 000 400 5  = 14جملة الباب    
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 (بحساب الدينار)    
عدد 
 األقسام

 عدد الفصول
 إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد بيان األبواب و الفصول

   التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية  وزارة  : 17الباب     
        
 278 061 000 000 300 006 1 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة   09
 000 061 189 000 300 785 الطرقات والجسور 09.694 
 000 000 25 000 000 22 حماية المدن من الفيضانات 09.698 
  000 000 64  000 000 199  اإلسكان 09.701 
 000 061 278 000 300 006 1  = 17جملة الباب    

    البيئة والتنمية المستدامة وزارة  : 18الباب   
 000 200 4 000 000 11 رتبطة بالموارد الخارجية الموظفةنفقات التنمية الم   09
 000 200 4 000 000 11  االستثمار في ميدان الخدمات والهيكل األساسي 09.802 
 000 200 4 000 000 11  = 18جملة الباب   
     وزارة  النقل :   19الباب    
 000 000 29 000 386 652  نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة    09
 000 000 29 000 386 652 االستثمار في ميدان الخدمات والهيكل األساسي 09.802 
 000  000 29  000 386 652   =19جملة الباب    

     الثقافة والمحافظة على التراثوزارة   :   20الباب    
 000 000 3   نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة    09
 000 000 3  المراكز الثقافية 09.728 
 000 000 3    =20جملة الباب    
      التربيةوزارة  :  25الباب     

       المصالح المركزية-  1  
  000 885 15 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة   09
  000 935 10 بناء وتوسيع المدارس اإلعدادية 09.763  

  000 950 4  المعاهد الثانويةبناء وتوسيع  09.765 
  000 885 15  = 1جملة فرعية   
      المندوبيات الجهوية للتربية – 2  
 000 000 3 000 000 9 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة   09
 000 000 1 000 000 4 عداديةإمدارس تهيئة  09.764  

 000 000 2 000 000 5  معاهد ثانوية ةتهيئ 09.766 
 000 000 3 000 000 9  = 2جملة فرعية   
 000 000 3 000 885 24   =25جملة الباب   
      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :  26الباب     

       المصالح المركزية-  1    
 000 100 15 0001 130  نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة   09
 000 800 7 000 850  بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09.775  
 000 850 4  تجهيز مؤسسات التعليم العالي 09.777  

 000 000 2  بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 09.778 
 000 450 000 280 الخدمات الجامعية  تجهيز مؤسسات  09.781 
 000 100 15 000 130 1  =1ية جملة فرع    
      البحث العلمي-  3    

 000 150 10 000 800 4 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة   09
 000 000 1  دراسات عامة 09.600 
 000 150 9 000 800 4 البحوث العلمية العامة 09.618  
 000 150 10 000 800 4  =2 جملة فرعية    

 000 250 25 000 930 5   =26جملة الباب   

 000 000 517 000 526 808 2 =المجموع العام   
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 ديسمبر 29 مؤرخ في 2015 لسنة 2605 عدد  حكوميأمر
بطرق وإجراءات منح اإلمتيازات الجبائية يتعّلق  2015

 53 من القانون عدد 75 و31المنصوص عليها بالفصلين 
 المتعّلق بقانون 2015سمبر  دي25 المؤرخ في 2015لسنة 

 . 2016المالية لسنة 

  ،الحـكومـةإن رئيـس 

 ،الماليـة باقتراح من وزيـر

 ،الدستورى ـد اإلطالع علـبع

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1970ة ـ لسن66دد ـى القانون عـعلو
 48 وخاصة الفصل 1971ق بقانون المالية لسنة ـ المتعّل1970

 ،منه

ى القيمة المضافة الصادرة بموجب ى مجّلة األداء علـوعل

 كما 1988 جوان 2 المـؤرخ في 1988 لـسـنة 61القانون عـدد 
 ة وخاصة الـقانون عـددـا بالنصوص الالحقـا وإتمامهـوقع تنقيحه

 المتعّلق بقانون 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015  لسنـة53
 ،2016ة ـالمالية لسن

لديوانية عند التوريد وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم ا
 30 الـمؤرخ فـي 1989 لسنة 113الصادرة بموجب القانون عدد 

ا بالنصوص الالحقة ـ كما وقع تنقيحها وإتمامه1989ديسمبر 
 ديسمبر 25  المؤرخ في2015 لسنة 53 وخاصة القانون عـدد

  ،2016 المتعّلق بقانون المالية لسـنة 2015

 جويليـة 29 المـؤرخ في 1991 لسنـة 63وعلـى القـانون عدد 

  ، المتعلق بالتنظـيم الصحـي1991

 جويلية 29ؤرخ في ـ الم1991ة ـ لسن64دد ـوعلـى القانون ع
ه وإتمامه ـار كما وقع تنقيحـة واألسعـ المتعّلق بالمنافس1991

 2015ة ـ لسن36دد ـة وخاصة القانون عـبالنصوص الالحق
  ،رر منهـ مك24صل  وخاصة الف2015 سبتمبر 15ؤرخ في ـالم

 لسنة 34دد ـة الصادرة بموجب القانون عـوعلـى مجلة الديوان

 كما وقع تنقيحها وإتمامها 2008وان ـ ج2 المؤرخ في 2008
 المؤرخ 2015 لسنة 53بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 ،2016متعّلق بقانون المالية لسنة  ال2015 ديسمبر 25في 

 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015نة  لس53 وعلى القانون عدد
 31 وخاصة الفصلين 2016 المتعّلق بقانون المالية لسنة 2015

  ، منه75و

 ماي 30 المؤرخ في 1975ة ـ لسن316دد ـر عـوعلـى األم

  ،ةـق بضبط مشموالت وزارة الماليـ المتعّل1975

 سبتمبر 3 المؤرخ في 1990 لسنة 1400وعلى األمر عدد 
واعد التطبيق المحكم لصنع األدوية  المتعّلق بضبط ق1990

المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفهـا وعنونتهـا 
  ،وتسميتهـا وكذلك إشهارهـا

 سبتمبر 23 المؤرخ في 1991 لسنة 1391وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بإحداث معلوم عند التوريد على مسحوق الحليب 1991

قة وخاصة األمر عدد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالح
  ،2009 جويلية 31 المؤرخ في 2009 لسنة 2293

 سبتمبر 20 المؤرخ في 1993 لسنة 1924وعـــلـى األمـر عـدد 
  ، المتعّلق بتوظيف معلوم على لحم الضأن المستورد1993

ــلـى األمـر عـدد   1995 ماي 8 المؤرخ في 1995 لسنة 851وعــ
  المستورد،الحي ولحم البقرالمتعّلق بتوظيف معلوم على البقر 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35األمر الرئاسي عدد وعلى 
  ، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2015فيفري 

  .ةـة اإلداريـى رأي المحكمـوعل

  : يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

إسناد االمتيازات   تضبط طرق وإجراءات-الفصـل األول 
  من القانون عدد75 و 31ها بالفصلين المنصوص عليالجبائية 

 المتعلق بقانون 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015 لسنة 53
 .حكوميالمر  حسب الجدول الملحق لهذا األ2016المالية لسنة 

ابتداء من غرة الحكومي تطبـق أحكام هذا األمر  - 2 الفصل
 .2016جـانفي 

الموارد المائية  وزيــر المالـية ووزيــر الفالحة و-  3 الفصل
والصيد البحري ووزيــر الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة 

ذا األمر ـمكّلفـون، كّل فيما يخصه، بتنفـيذ هووزيـر الصحة 
  .ةـة التونسـيـالذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريالحكومي 

 .2015 ديسمبر 29تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير المالية          

  سليم شاكر

  وزير الصحة           

  سعيد العايدي

وزير الفالحة والموارد المائية             

  والصيد البحري

  سعد الصديق 

وزير الصناعة والطاقة والمناجم               

  زكرياء حمد          

وزير التجارة           

رضا األحول                          

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد
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  مـــلــحــق
  

 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  رأس 200 - - 0 لإلنسالخيـول أصيلة  010121
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  رأس 9000 - - 0 أراخي وعجالت أصيلة لإلنسال 010221م 

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  رأس 30000 - 0 0 عجول 010229م 

010310 
أصيلة :                               حيوانات حي ة من فصيلة الخنازير  

 لإلنسال
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  رأس 1000 - - 0

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  رأس 3000 - - 0 حيوانات من فصيلة الضأن أصيلة لإلنسال 01041010

 التجارة  المكلفة بوزارة الترخيص  رأس 20000 - 0 0 رؤوس الضأن 01041030

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  رأس 3000 - - 0 حيوانات من فصيلة الماعز أصيلة لإلنسال 01042010

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  مليون وحدة  2,5  0 15  غ185 ةديوك ودجاجات ال يتعدى وزن الواحد 010511

010512 
 ال يتعدى وزن  روميةديوك ودجاجات

  غ185الواحدة 
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة  - - 15

 - 0 15  غ185ة بط ال يتعدى وزن الواحد 010513

 - 0 15  غ185ة إوز ال يتعدى وزن الواحد 010514
 - 0 15  غ185ة غرغر ال يتعدى وزن  الواحد 010515

 ألف وحدة  100 
  

  الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 
 

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  يد حصةدون تحد  - 0 0 الحشرات النافعة الموجهة للفالحة البيولوجية 01.06م 

   01.06م 

  

النحل المستعمل في التلقيح الطبيعي 

  للنباتات واألشجار

 دون تحديد حصة - 12 -

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 

عملية توريد، بعدم التفويت فيها 

لغير الفالحين ومجهزي الصيد 

البحري والصناعيين المستعملين 

نية في إطار نشاطهم للمنتجات المع

المرتبط بالفالحة والصيد البحري 

ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  الديواني للوضع لالستهالك

    010611م من 

 010690إلى 
حيوانات حية أخرى غير موجهة أساسا 

 لإلستهالك البشري
   دون تحديد حصة  - - 15

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  رأس 500 - - 0 إبل أصيلة لإلنسال 010613م 
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  رأس 1000 - - 0 أرانب أصيلة لإلنسال 010614م 

  020110000من 

 020120900إلى 
 التجارة المكلفة بوزارة الترخيص  طن                   5 0 0 3000  لحوم األبقار المبر دة

  020210000من 

 020230900إلى 
 التجارة المكلفة بوزارة الترخيص  طن                   15 - 0 2000  لحوم األبقار المجم دة

020410000   

 020421000و 
 التجارة المكلفة بوزارة الترخيص  طن                  5 0 0 2000  لحوم الضأن المبر دة

   020430000من 

 020443900إلى 
 التجارة المكلفة بوزارة الترخيص  طن                  15 - 0 1000  لحوم الضأن المجم دة

 التجارة المكلفة بوزارة الترخيص  طن                   15 - - 2000  لحوم الدجاج المجم دة 020712
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

 التجارة المكلفة بوزارة الترخيص  طن                       15 - - 500 لحوم صدر الدجاج المجم د 0207141000

020727 
 شرائح(                          لحوم الديك الرومي المجم دة 

escalope(  
 التجارة المكلفة بوزارة الترخيص  طن 1500 - - 5

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  حديد حصةدون ت - 0 0 فراخ األسماك 03.01م 

  030211100من 

  030229800إلى 

030245100  

  030251100من 

   030251900إلى 

  030254110من 

  030259300إلى 

   030299310من 

  030299600إلى 

   030311000من 

  030319000إلى 

   030331100من 

  030339850إلى 

030351000  

030355100  

   030363100من 

  030363900إلى 

   030365000من 

  030369800إلى 

   030381100من 

  030383000إلى 

   030389310من 

  030399400إلى 

   030389600من 

  030389700إلى 

  األسماك الطازجة و المبردة و المجمدة

  

10 

 

- 

 

- 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 دون تحديد حصة
  

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 0 جمبري في شكله بعد الدعمصي 03.06م 

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 0 دعاميص القوقعيات 03.07م 

   دون تحديد حصة - - 0 دعمصي المحار  030711م 
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 0 لقوقعياتدعاميص ا 03.08م 

 مليون لتر 10 - 0 0 الحليب الطازج 04.01
 التجارة المكلفة بوزارة الترخيص 

بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة 

 بالصناعة

040221 
ع الحليب يصنتمسحوق الحليب الموجه ل

 ددالمج
 طن 2000 0 0 0

 المكلفة وزارةالترخيص 

 الصناعة ب

040291 
 على سكر أو محتويةألبان وقشدة، مركزة 

أنواع أخرى ال  : مضاف أو مواد تحلية أخرى

 تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى
   دون تحديد حصة - - 15

040299 

 على سكر أو محتويةألبان وقشدة، مركزة 

أنواع أخرى : مضاف أو مواد تحلية أخرى

و مواد تحلية تحتوي على سكر مضاف أ

 أخرى

   دون تحديد حصة - - 15

040410 
مصل اللبن، معدل أم ال، وإن كان مركزا أو 

تحلية محتويا على سكر مضاف وعلى مواد 

 أخرى
   دون تحديد حصة - - 10

040490 

مصل اللبن ، وإن كان مركزا أو محتويا على 

منتجات . تحلية أخرىو مواد أسكر مضاف 

ب طبيعية و إن كانت متكونة من عناصر حلي

محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 

 غيرها : غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر

   دون تحديد حصة - - 27

040711  
 040719و 

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  مليون وحدة 15 - 0 15 بيض مخصب معد للتفريخ

 التجارة المكلفة بوزارة الترخيص  مليون بيضة                 0 0 - 30        الـبـيــض المعد  لإلستهالك 040721000
04072100003   

 04079010004و 
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  بيضة 5000 - 0 0 البيض الخالي من الجراثيم

040811 
  ) مح( صفار بيض 

 مجفف--
   دون تحديد حصة - - 10

040819 
  ) مح(صفار بيض 

  مجففغير--
   دون تحديد حصة - - 27

040891 
  )مح( صفار بيض  غير

  مجفف-- 
   دون تحديد حصة - - 27

040899 
  )مح( صفار بيض غير

 مجففغير  -- 
   دون تحديد حصة - - 27

050100 
شعر بشري خام، وإن كان مغسوال أو 

 منزوعا دهنه، فضالت الشعر البشري
   دون تحديد حصة - - 0

050210 
بري شعر ووبر الخنزير أو الخنزير ال

 وفضالته
   دون تحديد حصة - - 0
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

050290 
 و شعر شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري

الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين 
 غيرها: فضالتها ) الفرش(

   دون تحديد حصة - - 0

050400 

عدا (مصارين ومثانات ومعد حيوانات 
كاملة أو قطعا ، طازجة أو مبردة ) األسماك 

و مملحة أو في ماء مملح ، أو أو مجمدة أ
 مجففة أو مدخنة

   دون تحديد حصة - - 0

05.05 

جلود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها 
وان كان  (وأجزاؤهأو بزغبها، ريش طيور 

، زغب، جميعها خام أو لم يجر )    ً مشذبا 
عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو 
 المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايا

  ريش أجزاءريش أو 

   دون تحديد حصة - - 0

05.06 

عظام وأروم قرون، خام أو منزوعة الدهن أو 

لكن ( الهالم  أو محضرة  تحضيرا بسيطا

،أو معالجة )غير مقطعة بأشكال خاصة

 بحامض، مساحيق ونفايات هذه المنتجات

   دون تحديد حصة - - 0

050790 

، )ذيل أودرق( عاج ، عظم ظهر السلحفاه 
أو ) بما فيها األهداب(صفيحات فك الحوت 

غيره من ثدييات بحرية ، قرون وقرون مشعبة 
وحوافز وأظافر ومخالب ومناقير، خام أو 
محضرة تحضيرا بسيطا وإنما غير مقطعة 

   :بأشكال خاصة، مساحيق ونفايا هذه المنتجات
  غيرها-

   دون تحديد حصة - - 10

051000 

، زباد )كاستريوم(عنبر أشهب، طيب القندس 
؛ صفراء وإن ) ذباب هندي(ومسك  ذراريح 

كانت مجففة ؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر 
مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، 

محفوظة  طازجة أو مبردة أو مجمدة أو
 مؤقتا بطريقة أخرى

   دون تحديد حصة - - 0

  دون تحديد حصة - - 0 )ذكور األبقار(مني ثيران  051110
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 0 بيض القاروص والوراطة معد للتفريخ 051191م 

051110000 
 051199859و 

  دون تحديد حصة - 0 - مني الثيران ولقاح وأجنة الحيوانات

051199 

 المنتجات حيوانية األصل غير مذكورة و

حيوانات ميتة مما  داخلة في مكان أخر،

، غير صالحة ) 3(و ) 1(فصالن ال يشمله

  : البشريلالستهالك

  :غيرها-
 اغيره --

0 - - 
  دون تحديد حصة

 
  



  3867صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

بصيالت وبصالت ودرنـت وجذور درنية  06.01
 ريزومات أو جذامير(أرضية  وسيقان وبصلية

، نباتـات وجـذور )راقــدة، منبتــة أو مزهـرة
الداخلة فــي  عـدا الجـذور )شيكــوريا( هندباء

 12.12بند  ال

0  

  

  

- 

 

-  

  

 

 

 دون تحديد حصة

 
  

   

 

0602101001 

0602101009 

0602201000 

0602209003 

0602209004 

0602209005 

0602209006 

0602209007 

0602209008 

0602901000 

0602902000 

0602903000 

0602905002 

0602905004 

  

  

المشاتل والنباتات واألصول والجذور 

والطعوم من األنواع المستعملة في اإلنبات 

 في المستغالت الفالحية

 

0 

 

0 

 

- 

 

  

 دون تحديد حصة

 

  

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

 

06.04 

أغصان وارقة وأوراق وأفنان وغيرها من 
 ار أو براعمأجزاء النباتات، دون أزه

وأعشاب وطحالب وأشنة للباقات أو للزينة ، 
مبيضة أو  رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو
 مشربة أو محضرة بطريقة أخرى

   دون تحديد حصة - - 0

  الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 30000 - 0 0 بذور البطاطا 070110

 التجارة المكلفة بوزارة الترخيص  لف طنأ                   0 0 - 40          البـــطـاطا المعد ة لإلستهـالك 070190900
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

  التجارة المكلفة بوزارة الترخيص   دون تحديد حصة - 0 0  البصل المعد لالستهالك  070310م

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 1000 - 0 0 ثوم موجه للتكاثر 070320م 

 فالحةالب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 2000 - 0 0 بذور الجلبانة 07131010

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 0 الجــلبانـة العلـفية 07131090

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 1000 - 0 - بذور الحمص 071320م 

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 300 - 0 0 بذور الفول 071350م 

07.14 

وت واألرار) مانيوق(جذور المنيهوط 

والسحلب، قلقاس رومي بطاطا حلوة، 

 وجذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أو

األينولين طازجة أو مبردة أو مجمدة أو 

مجففة، كاملة أو مقــطعـة و بشكل كريات 

 )ساجو(مكتلة، لـب النخيـل الهندي 

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - - 0

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 - جذور المانيوك 071410

081400 

بما فيه (قشور حمضيات وقشور بطيخ 

أو ، طازجة أو مجمدة أو مجففة )الشمام

مؤقتا في ماء مملح أو مكبرت أو  ةمحفوظ

 الموقت مضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ

   دون تحديد حصة - - 0

   دون تحديد حصة - - 27 بن غير محمصةأبدال البن المحتوية على  09019090101

   دون تحديد حصة - - 15 )ماتيــه(متـه  090300

   دون تحديد حصة - - 10 فانيــــليا  09.05

   دون تحديد حصة - - 15 قرفة وأزهـار شجرة القرفة  09.06

   دون تحديد حصة - - 15 )كبوش وسيقان وثمار(قرنفـل  09.07

   دون تحديد حصة - - 15 )قاقلة(بسباسته و حب الهال جوز الطيب و 09.08

) جاذبية(بذور يانسون أو يانسون صيني 09.09

  وشمر وكزبرة وكمون وكراوية ؛ حبات عرعر

 

 دون تحديد حصة - - 15
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

09.10 
زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار 

 وكاري وبهارات وتوابل أخر) رند(
   دون تحديد حصة - - 15

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 40 - 0 - بذور القمح الصلب 100111

   دون تحديد حصة - 0 - صلب) قمح(حنطـة  100111

   دون تحديد حصة - 0 - صلب) قمح(حنطـة  100119

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 20 - 0 - بذور القمح اللين 100191

   حديد حصةدون ت - 0 - قمـح ليـن 100191م 

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 - القمح العلفي 100199000

   دون تحديد حصة - 0 - قمـح ليـن  100199 م

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص   دون تحديد حصة - 0 0 ) جودر(لم يشال 10.02

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 5 - 0 0 بذور الشعير 100310

   دون تحديد حصة - 0 - الشعير 100310

   دون تحديد حصة - 0 17 غير الموجه للبذرالشعير  100390

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 1000 - 0 0 بذور القصيبة 100410

   دون تحديد حصة - 0 0 ذرة 10.05

   دون تحديد حصة - 0 - األرز 10.06

   دون تحديد حصة - - 15 لبذرل حبوب الدرع 100710

 دون تحديد حصة - 0 0 التريتيكال 100860

, الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

يمنح االمتياز للمواد الموجهة 

 لصناعة األعالف المركبة

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 2 - 0 - بذور التريتيكال 100860م 

11.06 

قـرنية دقيـق وسميـد ومسحوق البقـول ال

لب ،  07.13اليابسـة الداخلة في البند

الدرنات   الجذور أو،)ساجو(النخيل الهندي 

المنتجات و، 07.14الداخلة في البند 

 )8(في الفصل  المذكورة

   دون تحديد حصة - - 15



  104عـــدد   2015 ديسمبر 29 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  3870صفحــة 

 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

   دون تحديد حصة - - 15 ، وإن كان محمصا) مالت(شعير ناشط  11.07

   دون تحديد حصة - - 27 )قمح( نشاء من حنطة  110811

   دون تحديد حصة - - 27  نشاء من ذرة 110812

   دون تحديد حصة - - 27  نشاء من منهيوط 110814

   دون تحديد حصة - - 27 أنواع نشاء أخرى 110819

 الصناعة ب  المكلفة وزارةالترخيص  دون تحديد حصة - - 10 نشاء من البطاطا 110819م 

   دون تحديد حصة - - 10 ، وإن كان جافا) القمح(نطة جلوتين الح 110900

   دون تحديد حصة - - 0 فول الصويا، وإن كان مكسرا 12.01

   دون تحديد حصة - - 10 )كوبرا ( لب نارجيل  120300

   دون تحديد حصة - - 10                       ً بذر كتان، وإن كان مكسرا  120400

12.05 
وإن أو الكولزا، ) اللفت البري(بذر السلجم 

 كان مكسرا 
   دون تحديد حصة - - 10

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 40 - 0 - حبوب عباد الشمس للبذر 120600م 

   دون تحديد حصة - - 10 لب ونواة النخيل 120710

   دون تحديد حصة - - 0 بذور قطن 120721

 دون تحديد حصة - 0 0 بذور قطن غير موجهة للبذر 120729

, الفالحةب  المكلفةوزارةالخيص تر 

يمنح االمتياز للمواد الموجهة 

 لصناعة األعالف المركبة

   دون تحديد حصة - - 10 بذور خروع 120730

   دون تحديد حصة - - 10 بذور قرطم 120760

   دون تحديد حصة - - 10 بذور بطيخ 120770

   دون تحديد حصة - - 10 بذور الخشخاش 120791
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

120799 

  :مكسرة كانت وإن أخرى ثمار وبذور زيتية

 :غيرها

 غيرها--

   دون تحديد حصة - - 10

12.08 
بذور وثمار زيتية ، عدا دقيق  دقيق وسميد

 وسميد الخردل
   دون تحديد حصة - - 15

   120910من  

 120930إلى 

وثمار ونوى من األنواع المعدة للبذر  بذور

يفي غير تلك المنضوية تحت البند التعر

120991 

   دون تحديد حصة - - 0

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 250 - 0 - حبوب الفصة للبذر 120921

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 10 - 0 - الفستوكة للبذر 120923

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 50 - 0 - بذور السلة  120929م 

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 200 - 0 -  البرسيمبذور 120929م 

   دون تحديد حصة - - 15  باستثناء بذور القرع أخرىبذور خضر 120991 م

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  طن 10 - 0 0 بذور القنارية 120991م 

12.10 

ثمار حشيشة الدينار ، طازجة أو مجففة ، 

 مسحوقة أو بشكل أو وإن كانت مجروشة

 كريات مكتلة ، غبار حشيشة الدينار

   دون تحديد حصة - - 27

   دون تحديد حصة - - 15 جذور جنسنج 121120

   دون تحديد حصة - - 15 )عرق السوس(جذور السوس  121190م

121221 
أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية 

 موجهة لإلستهالك البشري
   دون تحديد حصة - - 10

121229 
عشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية أ

 موجهة لإلستهالك البشريال غير
   دون تحديد حصة - - 10

   دون تحديد حصة - - 10 شوندر السكر 121291

 دون تحديد حصة -   ( 0 0  خر وب(خرنوب  121292

 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

يمنح االمتياز للمواد الموجهة 

 ةلصناعة األعالف المركب

   دون تحديد حصة - - 10 قصب السكر 121293

  دون تحديد حصة - - 10 )شيكوريا(                     جذور الهندباء البري ة  121294

  دون تحديد حصة - - 10 نوى ولب ومنتجات نباتية أخرى 121299
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

121300 
حبوب ، خام ) قشور( قش وتبن وعصافات 

 مطحونة أو مضغوطة  أووإن كانت مهشمة
 أو بشكل مكتالت 

   دون تحديد حصة - - 15

ة 121410 دون تحديد حصة - 0 0 مسحـوق وكريات مكتلة في شكل قوالب الفصـ 
، الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

يمنح االمتياز للمواد الموجهة 
 لصناعة األعالف المركبة

 دون تحديد حصة - 0 0 الـدرع العلفـي 121490901
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

منح االمتياز للمواد الموجهة ي
 لصناعة األعالف المركبة

 121490م 

علفي ) بنجر( لفتي علفي وشوندر  ملفوف
 ونفل) فصة (وجذور علفية وكالء وبرسيم 

( وكــرنب علفي وترمس وكــرسنة ) سنفوان (
وإن كانت بشكل  ومنتجات علفية مماثلة) بيقيـة 

حت غير الدرع العلفي المنضوي تكريات مكتلة 
 121490901البند التعريفي  

   دون تحديد حصة - - 10

13.01 
صمغ اللك، صموغ، راتنجات، صموغ 

 طبيعية) كالبالسم(راتنجية وراتنجـات زيتيـة 
   دون تحديد حصة - - 27

13.02 

عصارات عصارات وخالصات نباتية 
 بكتينية، وبكتينات مواد، وخالصات نباتية

خاطية ومكثفات مواد م  أجار–أجار ، وبكتات
 مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله

   دون تحديد حصة - - 15

14.01 

 صناعة في رئيسية بصفة مستعملة نباتية مواد
أو  الهندي البوص مثل(الحصر والسالل 

أو  أو السمار الهندي أو القصب الخيرزان
 المنظف حبوب أو قشال أو الرافية الصفصاف
 ) أو لحاء الزيزفونأو المصبوغ أو المبيض

   دون تحديد حصة - - 0

 14.04 م
منتجات نباتية غير مذكورة وال داخلة في 

المنضوية مكان آخر غيرها باستثناء الحناء 
 140490007تحت البند التعريفي 

   دون تحديد حصة - - 0

15.01 
) بما فيها دهن الخنزير(شحوم خنزير 

د وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البن
 .15.03أو 02.09

   دون تحديد حصة -  10

15.02 
شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو 

 15.03 الماعز عدا تلك الداخلة في البند
   دون تحديد حصة - - 10

150300 

الخنزير وزيت دهن  ستيارين دهن وشحم
 و يومرجرين زيتي الخنزيروستيارين زيت

 زيت دهن وشحم الودك ، غـير مستحلبة وال
 مخلوطة وال محضرة بأي طريقة أخرى

   دون تحديد حصة - - 10

   دون تحديد حصة - - 10 زيوت وجزيئاتها من كبد األسماك 150410

150420 
دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك، عدا 

 زيت الكبد
   دون تحديد حصة - - 0
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

    حصةدون تحديد - - 10 دهون وزيوت وجزيئاتها، من ثدييات بحرية 150430

150500 
بما ( دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه 

 )في ذلك األنولين
   دون تحديد حصة - - 10

150600 
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخرى 

وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة ، وجزئياتها
 كيماويا

   دون تحديد حصة - - 10

150710 
                                       زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكر را

  : غير معدل كيمياوياولكن 

  زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه-
   دون تحديد حصة - - 0

150790 
                                        زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكر را، 

  :                      ولكن غير معد ل كيمياويا

 ا ـ غيره

   دون تحديد حصة - - 10

150810 
زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكررا 

  : ولكن غير معدل كيمياويا
  خامـ زيت

 دون تحديد حصة - 0 0

المكلفة وزارة الترخيص  
 يمنح االمتياز للزيوت ،الصناعةب

                                 النباتية الغذائية الخام والمكر رة 
 والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل

150890 
 وإن كان مكررا زيت فول سوداني وجزيئاته،

  : ولكن غير معدل كيمياويا
 ا غيره-

 دون تحديد حصة - 0 10

المكلفة وزارة الترخيص  
 يمنح االمتياز للزيوت ،الصناعةب

                                 النباتية الغذائية الخام والمكر رة 
 والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل

151110 
زيت النخيل وجزيئاته وإن كان مكررا ، ولكن 

  :غير معدل كيمياويا 
 زيت خام   -

 دون تحديد حصة - 0 0

 ،الصناعةالمكلفة بوزارة الترخيص  
ياز للزيوت النباتية يمنح االمت

                                 الغذائية الخام والمكر رة والموجهة 
 للتعليب والبيع بالتفصيل

151190 
زيت النخيل وجزيئاته وإن كان مكررا ، ولكن 

  :غير معدل كيمياويا 
 ا غيره -

 دون تحديد حصة - 0 10

 ،الصناعةالمكلفة بوزارة الترخيص  
يمنح االمتياز للزيوت النباتية 

                 المكر رة والموجهة الغذائية الخام و
 للتعليب والبيع بالتفصيل

151211 
 زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم 

  :وجزيئاتها 
 زيوت خام   -- 

 دون تحديد حصة - 0 0

 ،الصناعةالمكلفة بوزارة الترخيص 
يمنح االمتياز للزيوت النباتية 
                                 الغذائية الخام والمكر رة والموجهة 

 للتعليب والبيع بالتفصيل

151219 
زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم 

  :وجزيئاتها 
 اغيره--

 دون تحديد حصة - 0 10

 ،الصناعةالمكلفة بوزارة الترخيص 
يمنح االمتياز للزيوت النباتية 
                                 الغذائية الخام والمكر رة والموجهة 

 للتعليب والبيع بالتفصيل

151221 
زيت خام   : ا زيت بذرة القطن وجزئياته

سطحية الصفراء  وإن نزعت ألوانه ال
 )  الجوسيبول(

0 - - 
 

 دون تحديد حصة
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

151229 
زيت بذرة القطن وجزئياتها غير ذلك 

 151221المنضوي تحت البند التعريفي 
   دون تحديد حصة - - 10

151311 
  :وجزئياته ) كوبرا ( زيت جوز الهند 

  زيت خام -
   دون تحديد حصة - - 0

151319 
  :وجزئياته ) كوبرا ( زيت جوز الهند 

 ا غيره-
   دون تحديد حصة - - 10

151321 

زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل 

  :وجزيئاته ) باباسو(

 زيت خام - 
   دون تحديد حصة - - 0

151329 

زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل 

 :وجزيئاته) باباسو(

  زيت خامغير-
   دون تحديد حصة - - 10

151411 
و الكولزا ذات نسبة حمض  زيوت السلجم أ

 زيوت خام: اإليروسيك المنخفض وجزئياتها 
 دون تحديد حصة - 0 0

 ،الصناعةالمكلفة بوزارة الترخيص 
يمنح االمتياز للزيوت النباتية 
                                 الغذائية الخام والمكر رة والموجهة 

 للتعليب والبيع بالتفصيل

  

151419  

  

 

زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض 
 غيرها:يك المنخفض وجزئياتها اإليروس

 دون تحديد حصة - 0 10

 ،الصناعةالمكلفة بوزارة الترخيص 
يمنح االمتياز للزيوت النباتية 
                                 الغذائية الخام والمكر رة والموجهة 

 للتعليب والبيع بالتفصيل

151491 

الخردل أو الكولزا  زيوت السلجم أو
وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير 

  غيرها : اويا معدلة كيمي

 زيوت خام -  

 دون تحديد حصة - 0 0

 ،الصناعةالمكلفة بوزارة الترخيص 
يمنح االمتياز للزيوت النباتية 
                                 الغذائية الخام والمكر رة والموجهة 

 للتعليب والبيع بالتفصيل

151499 

الخردل أو الكولزا  زيوت السلجم أو
وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير 

  : يا معدلة كيمياو

 غيرها  -

 دون تحديد حصة - 0 10

 ،الصناعةالمكلفة بوزارة الترخيص 
يمنح االمتياز للزيوت النباتية 
                                 الغذائية الخام والمكر رة والموجهة 

 للتعليب والبيع بالتفصيل

151511 
  : زيت بذر الكتان وجزئياته 

  زيت خام--
   دون تحديد حصة - - 0

151519 
   : زيت بذر الكتان وجزئياته

 ا غيره--
   دون تحديد حصة - - 10

151521 
  :  زيت الذرة وجزئياته 

  زيت خام--
 دون تحديد حصة - 0 0

 ،الصناعةالمكلفة بوزارة الترخيص  
يمنح االمتياز للزيوت النباتية 
                                 الغذائية الخام والمكر رة والموجهة 

 للتعليب والبيع بالتفصيل



  3875صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

151529 
  :  زيت الذرة وجزئياته 

 اغيره--
 دون تحديد حصة - 0 10

 ،الصناعةالمكلفة بوزارة الترخيص  
يمنح االمتياز للزيوت النباتية 
                                 الغذائية الخام والمكر رة والموجهة 

 للتعليب والبيع بالتفصيل
  دون تحديد حصة - - 10 زيت خروع وجزئياته 151530
  دون تحديد حصة - - 10 زيت سمسم وجزيئاته 151550

151590 

بما فيها ( ن نباتية ثابتة أخرى زيوت ودهو
وجزئياته ، وإن كانت مكررة ) زيت جوجوبا 

  :ولكن غير معدلة كيمياويا 
  ـ غيره

   دون تحديد حصة - - 10

15.16 

دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية 
 جزيئا ،معدلة أو وجزيئاتها ، مهدرجة كليا

 أو معادة) المتغيرة استرتها(األسترة 
، وإن )األيلزه( بطريقة المحولةأسترتها أو 

محضرة أكثر من  كانت مكررة، ولكنها غيـر
 ذلك

   دون تحديد حصة - - 10

151800 

زيـوت ودهون وشحوم حيوانية أو نبـاتية 
منزوع  وجزئياتها، مغلية أو مؤكسدة أو

ماؤها أو مكبرتة أو منفوخة أو موحدة 
الفراغ أو  بالتسخين في) مبلمرة(الجزئيات 

امل أو معدلة كيمياوية بطريقة حز في غا
 15.16البند  أخرى عدا الداخلة منها في

غير صالحة لألكل مـن  مخاليط أو محضرات
الزيوت الحيوانية أو  الشحوم والدهون أو

النباتية أو من جزئيات الشحوم والدهون 
 في هذا الفصل   المختلفة الداخلة والزيوت

 في مكان أخر غير مذكورة وال الداخلة

   دون تحديد حصة - - 10

152000 
،خام مياه وقلويات )جليسيرين (جليسيرول
  جليسيرينية

   دون تحديد حصة - - 10

152110 

) عدا الجليسيريدات الثالثية(شموع نباتية 
أخرى  حشرات وشموع النحل وشمــوع

، وإن كانت ) سبيرماسيتي(وبياض الحوت 
 : ملونة مكررة أو

 ـ شموع نباتية

   دون تحديد حصة - - 10

 152190 م

 )عدا الجليسيريدات الثالثية(شموع نباتية 
أخــرى  حشرات وشموع النحل وشموع

، وإن كانت ) سبيرماسيتي(وبياض الحوت 
  :  أو ملونةمكررة

  غيرها-

10 - -   
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص   دون تحديد حصة

 152190م 

) ثيةعدا الجليسيريدات الثال(شموع نباتية 
أخــرى  حشرات وشموع النحل وشمــوع

، وإن كانت ) سبيرماسيتي(وبياض الحوت 
 :مكررة

 شموع النحل ـ 

   دون تحديد حصة - - 0



  104عـــدد   2015 ديسمبر 29 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  3876صفحــة 

 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

   دون تحديد حصة -  0 0  شموع النحل الخام   152190م 

ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد  152200
   دون تحديد حصة - - 10 الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية

170112 
 سكر خام ال يحتوي على منكهات أو مواد 

   :تلوين مضافة

 )بنجر(ـ ـ سكرشوندر
   دون تحديد حصة - - 0

170113 

ر خام ال يحتوي على منكهات أو مواد ـسك
  : تلوين مضافة 

 من 2ـ ـ سكر قصب المذكور بالمالحظة 
 مالحظات البنود الفرعية لهذا الفصل

   ن تحديد حصةدو - - 0

170114 
ر خام ال يحتوي على منكهات أو مواد ـسك

  :تلوين مضافة 
  ـ ـ سكر قصب آخر

   دون تحديد حصة - - 0

170191 
وسكاروز ) بنجر( سكر قصب أو سكر شوندر

سكر يحتوي   :الصلبة بحالته نقي كيمياويا،
 مواد تلوين مضافة على منكهات أو

   دون تحديد حصة - - 10

170199909 

 )بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر 
 غير : الصلبة بحالته وسكاروز نقي كيمياويا،

ذلك الذي يحتوي على منّكهات أو مواد 
 تلوين مضافة

   دون تحديد حصة - - 0

 17.02م 

المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا 
نيل سيكوتيري والسكري أو فلمرضى ال

وق ضد داب الذين يشتكون من حساسية
 )جلوتين(القمح 

 دون تحديد حصة - - 0
اإلدالء مسبقا بفاتورة مؤشرا 

   قبلعليها بالموافقة من
 الصحةب  المكلفةوزارةالمصالح 

170211   
 170219و 

   دون تحديد حصة - - 10 لكتوز وسائل الالكتوز

17022090 
سكر قيقب وسائل  : سكر قيقب وسائل قيقب

الصلبة حالة على ال بإستثناء سكر قيقب قيقب
 المحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة

   دون تحديد حصة - - 27

170230   
 170240و 

   دون تحديد حصة - - 10  جلوكوز وسائل جلوكوز

   دون تحديد حصة - - 27 فركتوز نقي كيمياويا 170250

 170260م 
 أنواع أخرى من الفركتوز و سائل الفركتوز

مواد تلوين   أوغير محتوية على منكهات
 مضافة

   دون تحديد حصة - - 27

 170290م 

 أنواع أخرى من الفركتوز وسائل الفركتوز
مواد تلوين  غير محتوية على منكهات أو

وزنا  % 50 المحتوية على  تلكمضافة غير
 : من الفركتوز، محسوبا على الحالة الجافة

 ملتودكسترين

   دون تحديد حصة - - 10
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

17.03 
ناتج من إستخالص  )سكر دبس(عسل أسود

 .أو تكرير السكر
   دون تحديد حصة - - 0

   دون تحديد حصة - - 0 خام: حبوب كاكاو وكساراتها  18010000102

   دون تحديد حصة - - 10  محمصة :حبوب كاكاو وكساراتها 18010000908

180200 
قشور وعصافات وغالالت ونفايات كاكاو 

 أخرى
   ةدون تحديد حص - - 0

   دون تحديد حصة - - 27 .، وإن كان منزوعا دسمهاعجينة كاكاو 18.03

   دون تحديد حصة - - 27 زبد كاكاو ، دسمه وزيته 18.04

  19.01م 

المحضرات الغذائية المعدة لتغذية الرضع 

المرضى والمستعملة كبدائل للبن  واألطفال

 األم

 دون تحديد حصة - 0 10

ة مؤشرا اإلدالء مسبقا بفاتور

   قبلعليها بالموافقة من

 الصحةب  المكلفةوزارة المصالح

 19.01م 

المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا 

نيل سيكوتيري والسكري أو فلمرضى ال

ضد دابوق  الذين يشتكون من حساسية

 )جلوتين(القمح 

 دون تحديد حصة - - 0

اإلدالء مسبقا بفاتورة مؤشرا 

   قبلعليها بالموافقة من

 الصحةب  المكلفةوزارةالمصالح 

 190110م 
محضرات أساسها الحليب أو القشدة معدة 

 لتغذية الرضع و األطفال المرضى
 الصحةب  المكلفةوزارةترخيص ال  دون تحديد حصة - - 15

 190190م 

غير محضرات أساسها الحليب أو القشدة 

لتغذية الرضع و األطفال تلك المعدة 

 )مالت( الشعير الناشطتخالصا: المرضى

 الصحةب  المكلفةوزارةترخيص ال  دون تحديد حصة - - 10

     19.02م 

مواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا 

سيكوتيري والسكري أو  نيلفلمرضى ال

ضد دابوق  الذين يشتكون من حساسية

 )جلوتين(القمح 

 دون تحديد حصة - - 0

اإلدالء مسبقا بفاتورة مؤشرا 

قبل  مصالح  ا بالموافقة منعليه

 الصحةب  المكلفةوزارةال

190211   

   190219و 

 190230و 

   دون تحديد حصة - 0 0 العجين الغذائي

   دون تحديد حصة - 0 0 الكسكسى غير المحضر 190240م 

 19.03م 

المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا 

سيكوتيري والسكري أو  نيلفلمرضى ال

ضد دابوق  تكون من حساسيةالذين يش

 .)جلوتين(القمح 

 دون تحديد حصة - - 0

اإلدالء مسبقا بفاتورة مؤشرا  

مصالح قبل  عليها بالموافقة من

 الصحةب  المكلفةوزارةال

  19.03م 

محضرة من النشاء ، بشكل  تابيوكا وأبدالها

 حبوب مدورة أو رقائق أو حبيبات أو

   أو بأشكال مماثلة نخاالت

   دون تحديد حصة -  -  10
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

   19.05م 

                                       المواد والمحضرات الغذائية المعد ة خصيصا 
لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو 

         ضد  دابوق  الذين يشتكون من حساسية
 )جلوتين(القمح 

 دون تحديد حصة - - 0
اإلدالء مسبقا بفاتورة مؤشرا 

 قبل  مصالح عليها بالموافقة من
 الصحةب  المكلفةوزارةال

  20.05م 

                                       المواد والمحضرات الغذائية المعد ة خصيصا 
لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو 

         ضد  دابوق  الذين يشتكون من حساسية
 )جلوتين(القمح 

 دون تحديد حصة - - 0
اإلدالء مسبقا بفاتورة مؤشرا 

 قبل  مصالح عليها بالموافقة من
 الصحةب  المكلفةوزارةال

 20.07م 

                ية المعد ة خصيصا المواد والمحضرات الغذائ
لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو 

         ضد  دابوق  الذين يشتكون من حساسية
 )جلوتين(القمح 

 دون تحديد حصة - - 0
اإلدالء مسبقا بفاتورة مؤشرا 

قبل  مصالح  عليها بالموافقة من
 الصحةب  المكلفةوزارةال

القهوة المحضرة : خالصات وأرواح ومركزات 210111م 
   دون تحديد حصة - - 0 وبانسريعة الذ

القهوة  غير: خالصات وأرواح ومركزات 210111009
   دون تحديد حصة - - 10 المحضرة سريعة الذوبان

210120 
خالصات وأرواح ومركزات شاي أو مته 
ومحضرات أساسها هذه الخالصات واألرواح 

 .المركزات أو أساسها الشاي أو المته أو
   دون تحديد حصة - - 15

210130 
محمصة أو غيرها من ) شكوريا(هـندباء 

أبـدال البن المحمصة وخالصاتها وأرواحها 
 ومركزاتها

   دون تحديد حصة - - 15

الملحقات الغذائية المعدة لصناعة األعالف   210210م 
   دون تحديد حصة - - 0 المركبة

الملحقات الغذائية المعدة لصناعة األعالف   210210م 
  المركبة

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص   دون تحديد حصة -  6  -

خمائر (خمائر منتقاة   :خمائر حية فعالة 21021010004
  دون تحديد حصة - - 27 حية) للزرع 

التعليم  المكلفة بوزارة الترخيص دون تحديد حصة - 0 0 الخميرة الموجهة إلنتاج الذبابة العقيمة 210220م 
  العالي والبحث العلمي

  21.06م 
                                      المحضرات الغذائية المعد ة لتغذية الرضع 
واألطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن 

 األم
 دون تحديد حصة - 0 10

اإلدالء مسبقا بفاتورة مؤشرا 
  قبل مصالحعليها بالموافقة من

 الصحةب  المكلفةوزارةال

 21.06م 

                                       المواد والمحضرات الغذائية المعد ة خصيصا 
ل سيكوتيري والسكري أو لمرضى الفني

         ضد  دابوق  الذين يشتكون من حساسية
 )جلوتين(القمح 

 دون تحديد حصة - - 0
اإلدالء مسبقا بفاتورة مؤشرا 

  قبل مصالحعليها بالموافقة من
 الصحةب  المكلفةوزارةال

  210610م 
  و

 210690م 

المواد األولية الموجهة لصناعة الملحقات 
 صةدون تحديد ح - - 0 الغذائية

مؤسسات ل يسند اإلمتياز الجبائي
صناعة األدوية والمنتجات الصيدلية 

الصنع المحكم  الخاضعة لقواعد
على أساس برنامج تقديري وذلك 

سنوي للمواد األولية الموجهة 
لصناعة الملحقات الغذائية  خصيصا
 الصيدلي المسؤول بالتزاممرفقة 

الفني على عدم بيعها على حالها 
لموافقة من قبل ومؤشرا عليها با

 الصحةب  المكلفةوزارة المصالح
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

210690981 

محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في 
خالصات مركزة لصنع  : مكان أخر

والموردة  المشروبات الغازية غير الكحولية
 من قبل الصناعيين المعنيين

  دون تحديد حصة - - 0

  21.07م

ا                                      المواد والمحضرات الغذائية المعد ة خصيص
نيل سيكوتيري والسكري أو فلمرضى ال

         ضد  دابوق  الذين يشتكون من حساسية
 )جلوتين(القمح 

 دون تحديد حصة - - 0
اإلدالء مسبقا بفاتورة مؤشرا 

  قبل مصالحعليها بالموافقة من
 الصحةب  المكلفةوزارةال

 220290م 
المحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا 

 بللتغذية السريرية باألنبو
 دون تحديد حصة - 0 0

بالسوق مع  خاضعة لرخصة ترويج
 الصحةب  المكلفةوزارة الترخيص

 دة لحساب الدولة   مور   هكتلتر52000 - - 0 الكحول اإليتيلية غير المعطلة 220710م 

220710001 
 عيارم) غير محول(كحول إيثيل غير معطل 

 : أو أكثر حجما % 80 فيهاالكحول الحجم
 لصالح الدولة

 دة لحساب الدولة   مور  دون تحديد حصة - - 15

220720001 
وغيره من ) محول(كحول إيثيل معطل  

األرواح الكحولية األخرى، المعطلة 
 لصالح الدولة : بأي درجة كحولية) المحولة(

 دة لحساب الدولة   مور   دون تحديد حصة - - 15

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 0 مسحوق األسماك 23.01م 

230110 
دقيق وسميد ومكتالت، من لحوم أو أحشاء 

 وأطراف؛ حثاالت شحوم حيوانية
   دون تحديد حصة - - 15

23.02 
نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة 
أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن 

  كانت بشكل مكتالت
   دون تحديد حصة - - 15

 دون تحديد حصة  - 0 0 القمح الموجهة إلنتاج الذبابة العقيمةنخالة  230230م 
 المكلفة وزارة الترخيص 
 التعليم العالي والبحث العلميب

23023010015   

 23023090017و 
   23024010011و

 23024090013و 

) السداري(نخالة قمح وحبوب أخرى 
 الموجهة لتغذية الحيوانات

 دون تحديد حصة - 0 0
 ،الفالحةب  المكلفةةوزارالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 الموجهة لصناعة األعالف المركبة

   دون تحديد حصة - - 0 بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة 230310م 

 دون تحديد حصة - 0 - دابوق الذرة 230310م 
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 لصناعة األعالف المركبةالموجهة 

 230320م 
تفل شوندر وتفل قصب سكر ، وغيرها من 

 نفايات صناعات السكر
   دون تحديد حصة - - 0

 دون تحديد حصة - 0 - تفل اللفت السكري 230320م 
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 الموجهة لصناعة األعالف المركبة
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

   دون تحديد حصة - - 0 بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير 230330م 

 دون تحديد حصة - 0 - مخلفات تقطير الذرة 230330م 
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 الموجهة لصناعة األعالف المركبة

 الفالحةب  المكلفةرةوزاالترخيص  ألف طن 200 - 0 0 فيتورة الصوجا 230400م 
  الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص   دون تحديد حصة -  0 0  قشور حبوب الصوجا  23040000095

 23.05م 
كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت 

مطحونة أو بشكل كريات مكتلة  مجروشة أو
 ناتجة عن إستخراج زيت الفول السوداني

   دون تحديد حصة - - 7

 دون تحديد حصة - 0 0 )الكاكاوية(رة الفول السوداني فيتـو 230500م 
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 الموجهة لصناعة األعالف المركبة

 23.06م 

و غيرها من بقايا صلبة أخرى، وإن  كسب
كريات  كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل
لدهون مكتلة، ناتجة عن إستخراج الزيوت وا

  23.04في البند النباتية عدا الداخلة منها
 23.05أو البند 

   دون تحديد حصة - - 7

 دون تحديد حصة - 0 0 فيتـورة حبوب القطن 230610م 
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 الموجهة لصناعة األعالف المركبة

 دون تحديد حصة - 0 0 فيتـورة الكتان 230620م 
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 الموجهة لصناعة األعالف المركبة

 دون تحديد حصة - 0 0 فيتـورة عباد الشمس 230630م 
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 الموجهة لصناعة األعالف المركبة

 دون تحديد حصة - 0 0 فيتـورة الكولزا 230641م 
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 الموجهة لصناعة األعالف المركبة

 دون تحديد حصة - 0 0 فيتـورة جوز الهند 230650م 
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 عالف المركبةالموجهة لصناعة األ

 دون تحديد حصة - 0 0 فيتـورة النخيل 230660م 
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 الموجهة لصناعة األعالف المركبة

   دون تحديد حصة - - 10 رواسب نبيذ ، طرطير خام  230700

 دون تحديد حصة - 0 0 تفـل العنب 230800م 
 ،الفالحةب  المكلفةارةوزالترخيص 

للمواد الجبائي يمنح االمتياز 
 الموجهة لصناعة األعالف المركبة

 230800م 

مواد نباتية ونفايات أو فضالت أو بقايا 
ومنتجات نباتية ثانوية،وأن كانت بشكل كريات 
مكتلة، من األنواع المستعملة في تغذية 
 الحيوانات غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر

   دون تحديد حصة - - 7
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

 23.09م 
 مركبة لتغذية وأعالفأغذية أحياء مائية 

 األسماك
   دون تحديد حصة - 0 0

  230990م 
ملحقات غذائية معدة لصناعة األعالف 

  المركبة
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص   دون تحديد حصة -  6  -

   230990م 
ملحقات غذائية معدة لصناعة األعالف 

 المركبة
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - - 0

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 - األعـالف المركبة للحيوان   230990م 

230990910 
محضرات من األنواع المستعملة لتغذية 

 المخلوط بالموالس تفل اللفت : الحيوانات
 الفالحةب المكلفة وزارةالترخيص  دون تحديد حصة - - 7

  230990م 
محضرات من األنواع المستعملة لتغذية 

 غير الداخلة منها في  :الحيوانات
  230990910البند

    دون تحديد حصة -  -  15

 دون تحديد حصة - 0 0 تفـل اللفت السكري المخلوط بالموالس 230990م 

 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 
  للمواد الجبائييمنح االمتياز

  الموجهة لصناعة األعالف المركبة

 

 230990م 
قوالب اللحس المحتوية على نسبة ال تقل 

 من الرماد% 40عن 
 دون تحديد حصة - 0 -

 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 
للمواد الجبائي يمنح االمتياز 

 الموجهة لصناعة األعالف المركبة

    تحديد حصةدون - - 15  تبغ خام أو غير مصنع فضالت تبغ 24.01

240210 
وإن كانت مقطوعة ) سيجار(لفائف غليظة 

) سيجاريللوس(األطراف ولفائف صغيرة 
 محتوية على تبغ

   دون تحديد حصة - - 27

240290 
وإن كانت مقطوعة ) سيجار(لفائف غليظة 

) سيجاريللوس(األطراف، لفائف صغيرة 
، من تبغ أو من أبداله )سجائر(ة ولفائف عادي

   دون تحديد حصة - - 27

250810  

  250840و 

                                      الملحقات الغذائية المعد ة لصناعة األعالف 
  المركبة

  

-  

 

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص   دون تحديد حصة -  6

  دون تحديد حصة - 12  -  تراب   25.30م 

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 

ي الصيد لغير الفالحين ومجهز
البحري والصناعيين المستعملين 
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  الديواني للوضع لالستهالك



  104عـــدد   2015 ديسمبر 29 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  3882صفحــة 

 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

253090  
                                      الملحقات الغذائية المعد ة لصناعة األعالف 

  المركبة
  الحةالفب  المكلفةوزارةالترخيص   دون تحديد حصة - 6  -

 دون تحديد حصة - 0 - الخبث  27.03م 

الفالحة ب  المكلفةوزارةالترخيص 
وذلـك على أساس شهادة مسلمة 

  .من قبل مكتب مراقبة األداءات

على المنتفع اكتتاب التزام، عند 
كل عملية توريد، بعدم التفويت 
فيها لغير الفالحين ومجهزي 
الصيد البحري والصناعيين 

ت المعنية في المستعملين للمنتجا
إطار نشاطهم المرتبط بالفالحة 
والصيد البحري ويرفق هذا 
االلتزام بالتصريح الديواني 

 للوضع لالستهالك

280120  

280490  

281700  

282090  

282110  

2827  

283090  

  

                                      الملحقات الغذائية المعد ة لصناعة األعالف 
  المركبة

 

-  

 

6 

 

 

- 

 

 

 

 دون تحديد حصة

  

 

  الفالحةب ة المكلفوزارةالترخيص 

283321 
                                   كبريتات المانيزيوم المعد ة لالستعمال 

 كأسمدة
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 -

283325  

283329  

                                      الملحقات الغذائية المعد ة لصناعة األعالف 
  المركبة

  دون تحديد حصة - 6  -
  الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

 28.34م 
                 من بوتاسيوم معد ة نيتريتـات ونيترات 

 لإلستعمال الفالحي
 دون تحديد حصة - 0 -

 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 
عند الصنع الجبائي يمنح االمتياز 

 والبيع

 دون تحديد حصة -                        - 0                فوسفـات البوتاسيوم معد  لإلستعمال كأسمدة 28.35م 
 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

لصنع عند االجبائي يمنح االمتياز 
 والبيع

  28.36 م
                                        الكربونـات وثاني كربونات البوتاسيوم معد  

 لإلستعمال كأسمدة
 دون تحديد حصة - 0 -

 ،الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 
عند الصنع الجبائي يمنح االمتياز 

 والبيع

                                      الملحقات الغذائية المعد ة لصناعة األعالف   283630
  المركبة

  دون تحديد حصة - 6  -
  الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص 

 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 - فـرمول 29.12م 
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

291529  

292241  

292310  

293040  

2936  

294190  

  

                                      الملحقات الغذائية المعد ة لصناعة األعالف 

  المركبة

  الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص   دون تحديد حصة - 6  -

   دون تحديد حصة - 0 -  األخرى للدم والتالقيحاألمصال والمكونات 30.02

   دون تحديد حصة - 0 -                                     ّ األدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليـ ا 30.03

 الصحةالمكلفة بوزارة الترخيص  دون تحديد حصة - 0 0 المحاليل الوريدية 30039000904

    حصةدون تحديد - 0 -                                     ّ األدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليـ ا 30.04

 دون تحديد حصة - 0 -        ّ                خيوط معق مة لربط القنوات 30.06م 

الصحة المكلفة بوزارة الترخيص 

مع اإلدالء مسبقا بشهادة مسلمة 

من قبل مكتب مراقبة األداءات 

 المختص 

300610300  
حواجز لصق المستعملة في الجراحة أو في 

  طب األسنان
  دون تحديد حصة - 6 ـ

    دون تحديد حصة - 0  -  األسمدة  31الفصل 

 320420م 
 مواد التلوين الموجهة إلنتاج الذبابة العقيمة

 دون تحديد حصة - 0 0
التعليم  المكلفة بوزارة الترخيص

 العالي والبحث العلمي 

 الصحةالمكلفة بوزارة الترخيص  دون تحديد حصة - 6 0 الشمبوان الموجه لإلستعمال الطبي 330510م 

 الصحةالمكلفة بوزارة الترخيص  دون تحديد حصة - 6 0 سنان الموجه لإلستعمال الطبيمعجون األ 330610م 

350790  
                                      الملحقات الغذائية المعد ة لصناعة األعالف 

  المركبة
  الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص   دون تحديد حصة -  6 -

382200 

ألشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم ا

رض المستعملة حصريا للكشف عن م

السكري والمضاعفات الكلوية وآلالت قيس 

 نسبة السكر في الدم

   دون تحديد حصة - 0 -

382490979 
المخصبات المحتوية على عنصر الحديد 

6) %fer chelate eddha( 
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 -

 390410000 م
 sh)حبيبات من لدائن لالستعمال الطبي 

80) 
 دون تحديد حصة - 0 -

برنامج تقديري سنوي لإلنتاج 

مؤشرا عليه بالموافقة من قبل 

 الصناعة ب  المكلفةوزارةالمصالح 
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

حبيبات البولياميد الصالحة لصناعة شباك   39.08م 
  دون تحديد حصة - 12  - الصيد البحري

على المنتفع اكتتاب التزام، عند 
كل عملية توريد، بعدم التفويت 

الفالحين ومجهزي فيها لغير 
الصيد البحري والصناعيين 
المستعملين للمنتجات المعنية في 
إطار نشاطهم المرتبط بالفالحة 
والصيد البحري ويرفق هذا 
االلتزام بالتصريح الديواني 

  للوضع لالستهالك

  39.16م 
 ديستكس أو 67شعيرات من بولياميد ذات 

أكثر وذات قطر يفوق المليمتر والمستعملة 
   البحريللصيد

  دون تحديد حصة  -  12  -

على المنتفع اكتتاب التزام، عند 
كل عملية توريد، بعدم التفويت 
فيها لغير الفالحين ومجهزي 
الصيد البحري والصناعيين 
المستعملين للمنتجات المعنية في 
إطار نشاطهم المرتبط بالفالحة 
والصيد البحري ويرفق هذا 
االلتزام بالتصريح الديواني 

  لالستهالكللوضع 

صفائح من لدائن ذات سمك ال يتجاوز  392043100 م
 دون تحديد حصة - 0 -  صم34 مم وال يتعدى عرضها 0.15

برنامج تقديري سنوي لإلنتاج 
مؤشرا عليه بالموافقة من قبل 

 الصناعةب  المكلفةوزارةالمصالح 

أكياس من البالستيك مستعملة في القطاع   39.23م 
  دون تحديد حصة - 12 -  )ئة الخضرمعدة لتعب(الفالحي 

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  ع لالستهالكالديواني للوض
 الفالحةب  المكلفةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 0 شباك أنبوبية بالستيكية 39.23م 

                                    عبوات مخص صة لمراقبـة تعاطي المنشطات 39233010001
 الصحةالمكلفة بوزارة الترخيص  دون تحديد حصة - 0 0 من لدائن

 دون تحديد حصة - 0 - المجمعات البالستيكية 39.26م 

الفالحة ب  المكلفةوزارةالخيص  تر
وذلـك على أساس شهادة مسلمة 

 من قبل مكتب مراقبة األداءات
  المختص

 الفالحةالمكلفة بوزارة الترخيص  دون تحديد حصة - 0 0 شباك أنبوبية بالستيكية 39.26م 

392690 
األكياس المعقمة لحفظ الدم ومشتقاته 
والنخاع العظمي والتي ال تحتوي على 

         ّ   ضد التخث رمحلول
  دون تحديد حصة - 6 ـ

 دون تحديد حصة - 0 - واقيات منع الحمل 40.14م 

الصحة  المكلفة بوزارة الترخيص 
مع اإلدالء مسبقا بشهادة مسلمة 
من قبل مكتب مراقبة األداءات 

 المختص 

أغطية األسرة  و ألبسة ولوازمها معقمة 48.18م 
 ديد حصةدون تح - - 15  له ألصناف المماثلةوا

ا إلدالء مسبقا بفاتورة مؤشرا 
 قبل عليها بالموافقة من

 الصحةالمكلفة بوزارة المصالح  

482020000  

الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعـداد 
                   وكذلك على كر اسات 72 و48 و24 و12

األشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات 
  والموسيقى

  المكلفة بالتربيةوزارة المصادقة   دون تحديد حصة -  12 -
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

54.02 

خيط / دنيي110الخيـوط النسجيـة قيـاس 
خيطين أو قياس / دنيي110واحد أو قياس 

 دنيي الموجهة حصرا لصنع 1680يتجاوز 
 وإصالح شباك الصيد البحري

   دون تحديد حصة - 0 -

  56.08م 
شباك خاصة بمصائد الصيد البحري الثابتة 

من ذات عقد من نوع كنوتلس، ومصنوعة 
  مواد ممزوجة بالرصاص

  دون تحديد حصة - 12  -

على المنتفع اكتتاب التزام، عند 
كل عملية توريد، بعدم التفويت 
فيها لغير الفالحين ومجهزي 
الصيد البحري والصناعيين 
المستعملين للمنتجات المعنية في 
إطار نشاطهم المرتبط بالفالحة 
والصيد البحري ويرفق هذا 

الديواني االلتزام بالتصريح 
 للوضع لالستهالك

حبال خاصة لشد مصائد الصيد البحري   56.08م 
  دون تحديد حصة - 12  -  الثابتة مصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاص

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 

المعنية في إطار نشاطهم للمنتجات 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

 الديواني للوضع لالستهالك

  63.05م 
أكياس من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية 

              معد ة لتعبئة (مستعملة في القطاع الفالحي
  ...)الخضر

  دون تحديد حصة  -  12  -

د كل على المنتفع اكتتاب التزام، عن
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  الديواني للوضع لالستهالك
 عبوات مخصصة لمراقبة تعاطي المنشطات 70109099993

 من حديد
 الصحةالمكلفة بوزارة الترخيص  دون تحديد حصة - 0 0

                                          اللفائف المعدنية المور دة والمعد ة لصنع علب   72.10م 
 طن500 - 12 0 لف السردينة

 المكلفة وزارةالترخيص 
م عند الصناعة مع اكتتاب التزاب

كل عملية توريد بعدم ا لتفويت 
دة      لمور اعلى حالها في المنتجات 

المعاليم واألداءات  بلغودفع م
المستوجبة على هذه المنتجات 
عند التفويت فيها على حالها على 
أساس القيمة والنسب الجاري بها 

التفويت أو عند  العمل في تاريخ
تغيير وجهتها التفاضلية وذلك 
بقطع النظر عن العقوبات 

 المنصوص عليها بمجلة الديوانة

  دون تحديد حصة -  12 -  صدأ غذائيأنابيب من الصلب مقاوم لل  73.04م 

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  ع لالستهالكالديواني للوض
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

مستلزمات أنابيب من صلب مقاوم للصدأ      73.07م 
  دون تحديد حصة  -  12  -  لتجهيزات إنتاج الحليب

على المنتفع اكتتاب التزام، عند 
كل عملية توريد، بعدم التفويت 
فيها لغير الفالحين ومجهزي 
الصيد البحري والصناعيين 
المستعملين للمنتجات المعنية في 

لمرتبط بالفالحة إطار نشاطهم ا
والصيد البحري ويرفق هذا 
االلتزام بالتصريح الديواني 

  للوضع لالستهالك

نسج وشباك وألواح وسياجات شبكية أخرى  73144900003
  المكلفة بالفالحةوزارةالترخيص  دون تحديد حصة - 0 0 من أسالك حديد أو صلب

 الصناعة الوزارة المكلفة بو

  دون تحديد حصة - 12 -  مقاوم للصدأ غذائيسالسل من الصلب    73.15م 

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  اني للوضع لالستهالكالديو

    73.18م 
                                 زنابك أخرى من حديد صب  أو حديد أو 
صلب وحلقات ومشابك وأوتاد ومحرقات 

  حلقات ومسامير لمعدات الصيد البحري
  دون تحديد حصة  -  12  -

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 

ناعيين المستعملين البحري والص
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  الديواني للوضع لالستهالك

                                 لوالب أخرى من حديد صب  أو حديد أو   73.20م 
  دون تحديد حصة  -  12  -  صلب لمعدات الصيد البحري

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  الديواني للوضع لالستهالك

  ون تحديد حصةد  -  12  -  حلقات من النحاس لمعدات الصيد البحري  74.15م 

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  الديواني للوضع لالستهالك

  دون تحديد حصة  -  12  -  أوعية كريبيولوجية من أليمنيوم    76.12م 

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 

لتصريح ام باويرفق هذا االلتز
  الديواني للوضع لالستهالك
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

                                    أنابيب لي نة من حديد أو صلب للمحركات   83.07م 
   -  12  -  البحرية

  دون تحديد حصة

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 

ار نشاطهم للمنتجات المعنية في إط
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  الديواني للوضع لالستهالك

أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل   83.09
  مليون غطاء 10   -  12  -  سهلة الفتح

 المكلفة وزارةالترخيص 
الصناعة مع اكتتاب التزام عند ب

كل عملية توريد بعدم التفويت 
لموردة االها في المنتجات على ح

المعاليم واألداءات  ودفع مبلغ
المستوجبة على هذه المنتجات 
عند التفويت فيها على حالها على 
أساس القيمة والنسب الجاري بها 

التفويت أو عند  العمل في تاريخ
تغيير وجهتها التفاضلية وذلك 
بقطع النظر عن العقوبات 

  المنصوص عليها بمجلة الديوانة

  دون تحديد حصة  -  12  -  أجزاء مضخات أخرى للسوائل  84.13 م

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 

بالتصريح ويرفق هذا االلتزام 
  الديواني للوضع لالستهالك

  دون تحديد حصة  -  12  -  أجزاء أجهزة تكييف وتبريد الهواء   84.15م 

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 

ط بالفالحة والصيد البحري المرتب
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  الديواني للوضع لالستهالك

األفران الصناعية غير الكهربائية ذات نفق  841720م 
 - -       0               المعد ة لصنع البسكويت

  
 دون تحديد حصة

  
  الصناعة ب  المكلفةوزارة الترخيص

 

أجزاء أخرى آلالت تصفية وتنقية السوائل   84.21م 
 دون تحديد حصة  -  12 -  ازاتوالغ

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 
للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم 
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  ستهالكالديواني للوضع لال

أجزاء لألجهزة والمعدات المذكورة بالبند     84.38م 
  دون تحديد حصة  - 12  -   غير آالت المخابز والمرطبات84.38

على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل 
عملية توريد، بعدم التفويت فيها 
لغير الفالحين ومجهزي الصيد 
البحري والصناعيين المستعملين 

ار نشاطهم للمنتجات المعنية في إط
المرتبط بالفالحة والصيد البحري 
ويرفق هذا االلتزام بالتصريح 

  الديواني للوضع لالستهالك
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 اإلمتيازات الجبائية المسندة

المعاليم  بيان المنتجات    البند التعريفي
 الديوانية

األداء 
على 

القيمة 
 المضافة

المعاليم 
 المستوجبة

 الشروط  السنويةالحصة

 دون تحديد حصة - T » - 0 » ذات شكل حنفية من البالستيك 848180999 م
برنامج تقديري سنوي لإلنتاج 
مؤشرا عليه بالموافقة من قبل 

 الصناعة ب  المكلفة وزارةالمصالح 

أجزاء المولدات الكهربائية والمولدات   85.11م 
  دون تحديد حصة - 12 -  التناوبية للمحركات البحرية

على المنتفع اكتتاب التزام، عند 
كل عملية توريد، بعدم التفويت 
فيها لغير الفالحين ومجهزي 
الصيد البحري والصناعيين 
المستعملين للمنتجات المعنية في 
إطار نشاطهم المرتبط بالفالحة 
والصيد البحري ويرفق هذا 
االلتزام بالتصريح الديواني 

  للوضع لالستهالك

الموجهة ) FM(أنظمة الوحدات الترددية  851769
 دون تحديد حصة - 0 0 لإلستعمال من قبل فاقدي السمع

موردة من طرف األشخاص 
الطبيعيين أو الجمعيات بترخيص 

الشؤون المكلفة بوزارة المن 
 .اإلجتماعية

 الصناعةب  المكلفةوزارة الترخيص دون تحديد حصة - 0 0 أجهزة اإلستقبال الطرفي المنفصلة 85287119993

   870390م 
  و 

 870490م 

 الموجهة لإلستعمال داخل العربات الكهربائية
 دون تحديد حصة - 12 0 المدينة العتيقة 

الموجهة لإلستعمال داخل 
 المدينة العتيقة والموردة من قبل

  العمومية المحليةالجماعات

 دون تحديد حصة - 0 - آالت منع الحمل 90.18م 

الصحة  المكلفة بوزارة الترخيص 
مع اإلدالء مسبقا بشهادة مسلمة 
من قبل مكتب مراقبة األداءات 

 المختص 

  دون تحديد حصة - 6 -  الحقن الموجهة لتعليب األدوية  901831900

موردة من قبل المؤسسات 
ة مع اإلدالء الصناعية الصيدلي

مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها 
 المكلفةوزارة القبل  بالموافقة من
المكلفة وزارة  البالصحة و

  الصناعة ب

902780 

ألشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم ا
المستعملة حصريا للكشف عن مرض 
السكري والمضاعفات الكلوية وآلالت قيس 

 نسبة السكر في الدم

   دون تحديد حصة - 0 -

أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية  903289004
 دون تحديد حصة - 0 - الموجهة للتنوير العمومي

                     ّ       اإلدالء مسبقا بشهادة مسل مة في 
الوكالة  الغرض من قبل مصالح

 طاقةللوطنية للتحكم في اا
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  الصحة وزارة

  

  .2015 ديسمبر 21قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 

 عضوا ممثال عن المعهد ر السخيريورة هاجسميت الدكت
الوطني للصحة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا 

 أكتوبر 29عن الدكتور نور الدين عاشور، وذلك ابتداء من 
2015.  

  

  

 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

  

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2606بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

كّلف السيد فتحي بن ميمون، مستشار المصالح العمومية، 
بمهام مدير عام وحدة التعاون المالي اإلقليمي بوزارة التنمية 

  .واالستثمار والتعاون الدولي

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2607بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

كّلفت السيدة سناء الفرجاني، مستشار المصالح العمومية، 
  بوحدة التعاون االقتصادي والفنيم كاهية مدير إدارة مركزيةبمها

اإلقليمي ومتعدد األطراف بوزارة التنمية واالستثمار والتعاون 
  .الدولي

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2608بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

كّلفت اآلنسة إيمان سالم، مستشار المصالح العمومية، بمهام 
ة مركزية بوحدة الدراسات والمتابعة بوزارة كاهية مدير إدار

  .التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

   

 21مؤرخ في  2015لسنة  2609بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

كّلفت اآلنسة زهور بوعمود، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير 
الدراسات وتطوير وسائل التخطيط الجهوي بإدارة الدراسات 

باإلدارة العامة للتنمية الجهوية بوزارة التنمية واالستثمار والتقييم 
  .والتعاون الدولي

 21مؤرخ في  2015لسنة  2610بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

كّلف السيد فريد ملكي، متصرف مستشار، بمهام رئيس 
 الشراءات باإلدارة الفرعية للمعدات بإدارة الشؤون مصلحة

إلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التنمية اإلدارية والمالية با
  .واالستثمار والتعاون الدولي

  
 21مؤرخ في  2015لسنة  2611بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر
كّلف السيد وسام رمضان، متصرف مستشار، بمهام رئيس 

بحث لمصلحة التعليم العالي باإلدارة الفرعية للتعليم العالي وا
 التعليم والتكوين والبحث العلمي باإلدارة العامة العلمي بإدارة

  .للموارد البشرية بوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

  

  

  والبحث العلمي التعليم العاليوزارة

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2612بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

عالي كّلف السيد حاتم الحداد، المتصرف المستشار للتعليم ال
والبحث العلمي، بوظائف متفقد بديوان الخدمات الجامعية للشمال 

  .بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2613بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

كّلف السيد شكري معافي، المتصرف المستشار للتعليم العالي 
ليم عال وبحث والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تع

  .بالمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2614بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

كّلف السيد محرز بورقيبة، حافظ رئيس للمكتبات او التوثيق، 
بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم 

  .اإلنسانية بمدنين

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2615كومي عدد بمقتضى أمر ح
  .2015 ديسمبر

كّلف السيد عز الدين بوعزي، المتصرف المستشار للتعليم 
العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث 

  .بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين
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 21ي مؤرخ ف 2015لسنة  2616بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

كّلفت السيدة زنيخة بن غزالة حرم الشاوش، المتصرف 
المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة 

  .تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس
  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2617بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

اذ األول للتعليم الثانوي، كّلف السيد يونس العوني، األست
بالحي الجامعي ) أ(بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف 

  .بسليانةزاما 

 1995 لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد 
، يتمتع المعني باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية

  
 21مؤرخ في  2015لسنة  2618 حكومي عدد بمقتضى أمر

  .2015 ديسمبر
كّلف السيد لطفي الشابي، األستاذ األول للتعليم الثانوي، 

بالمركز الجامعي ) أ(بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف 
  .للتنشيط الثقافي والرياضي بسليانة

 1995 لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد 
، يتمتع المعني باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2619بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

 رئيس للصحة العمومية، فت السيدة فهيمة بن منا، فني سامكّل
بالمطعم ) ب(بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف 

  .امعي بالمروجالج

 لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الخامس من األمر عدد 
، تتمتع المعنية باألمر 1995 نوفمبر 13 المؤرخ في 1995

  .بالمنح واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية

  
 21مؤرخ في  2015لسنة  2620بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

متصرف المستشار للتعليم كّلف السيد محمد الطويهري، ال
العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات 

  .بالمبيت الجامعي بنابل) أ(جامعية صنف 

 لسنة 2448من األمر عدد ) مكرر(عمال بأحكام الفصل الرابع 
، يتمتع المعني باألمر بالمنح 2009 أوت 24 المؤرخ في 2009

  .إدارة مركزيةواالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة 

 21مؤرخ في  2015لسنة  2621بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

لي، أستاذ التعليم كّلفت السيدة راضية منصوري حرم الصو
ف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف الثانوي، بوظائ

  . بالحي الجامعي بمتيال فيل) أ(
 لسنة 2448من األمر عدد ) مكرر(عمال بأحكام الفصل الرابع 

، تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2009 أوت 24 المؤرخ في 2009
  .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية

  
 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني 2015
لسلك المشترك للفنيين السامين سام رئيس للصحة العمومية با

  . للصحة العمومية
  ،التعليم العالي والبحث العلميإن وزير 

 الدستور،االطالع على  بعد
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 ألعوان الدولة العام المتعلق بضبط النظام األساسي 1983
صبغة اإلدارية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات ال

المرسوم عدد تممته وخاصة  وأ جميع النصوص التي نقحته وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1688وعلى األمر عدد 
 المتعلق  بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك 2000جويلية 

  المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

 فيفري 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35 الرئاسي عدد وعلى األمر
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات  قراروعلى
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم 2014 مارس 4واالتصال المؤرخ في 

سام رئيس للصحة المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني 
  . العمومية

  :قرر ما يأتي 
 15يوم التعليم العالي والبحث العلمي الفصل األول ـ تفتح بوزارة 

 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2016فيفري 
رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين 

  .السامين للصحة العمومية
دد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بست  ـ ح2الفصل 

  ).26(وعشرين خطة 
  .2016 جانفي 13 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل 
  . التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 
   التعليم العالي والبحث العلميوزير

  شهاب بودن
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  لحبيب الصيدا



  3891صفحـة   2015 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني 2015

  .رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

  ،التعليم العالي والبحث العلميإن وزير 

 الدستور،االطالع على  بعد

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112دد  عالقانون وعلى

 ألعوان الدولة العام المتعلق بضبط النظام األساسي 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 

المرسوم عدد تممته وخاصة  وأ جميع النصوص التي نقحته وعلى

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821 وعلى األمر عدد

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني المشترك لإلدارات 

 114العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009لسنة 

 فيفري 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ،لمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها ا2015

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات قرار وعلى 

 المتعلق بضبط كيفية تنظيم 2014 ديسمبر 11واالتصال المؤرخ في 
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني 

  ).قسم التعليم العالي والبحث العلمي(المشترك لإلدارات العمومية 

  :قرر ما يأتي 

 5يوم التعليم العالي والبحث العلمي الفصل األول ـ تفتح بوزارة 
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2016أفريل 

  .تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

 راد تسديد شغورها بثمانالخطط الم ـ حدد عدد 2الفصل 
  ).28(وعشرين خطة 

  .2016 مارس 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل 

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 

   التعليم العالي والبحث العلميوزير

  شهاب بودن

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

 ديسمبر 21 من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في قرار

 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2015

 ئيين النفسانيين لإلداراتأخصائي نفساني أول بسلك األخصا

  .العمومية

  ،التعليم العالي والبحث العلميإن وزير 

 الدستور،االطالع على  بعد

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 ألعوان الدولة العام المتعلق بضبط النظام األساسي 1983
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 

المرسوم عدد تممته وخاصة  وأ جميع النصوص التي نقحته وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جانفي 25 المؤرخ في 1999 لسنة 203وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك األخصائيين 1999

  النفسانيين لإلدارات العمومية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 وتكنولوجيا  وزير التعليم العالي والبحث العلمي قراروعلى
 المتعلق 2014 ديسمبر 11المعلومات واالتصال المؤرخ في 

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 
 تأخصائي نفساني أول بسلك األخصائيين النفسانيين لإلدارا

  ).قسم التعليم العالي والبحث العلمي(العمومية 

  :قرر ما يأتي 

 22يوم التعليم العالي والبحث العلمي  بوزارة الفصل األول ـ تفتح
للترقية إلى رتبة  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2016مارس 

  .  العموميةتأخصائي نفساني أول بسلك األخصائيين النفسانيين لإلدارا

 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمس 2الفصل 

  ).5(خطط 

  .2016 فيفري 22لترشحات يوم  ـ تختم قائمة ا3الفصل 

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 
   التعليم العالي والبحث العلميوزير

  شهاب بودن

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد



  104عـــدد   2015 ديسمبر 29 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  3892صفحــة 

 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني 2015

  .أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

  ،التعليم العالي والبحث العلميإن وزير 

 الدستور،االطالع على  بعد

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

عوان الدولة  ألالعام المتعلق بضبط النظام األساسي 1983
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 

المرسوم عدد تممته وخاصة  وأ جميع النصوص التي نقحته وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 

لك التقني المشترك لإلدارات المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالس
 114العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009لسنة 

 فيفري 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015

لمي وتكنولوجيا المعلومات وزير التعليم العالي والبحث العقرار وعلى 
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم 2014 ديسمبر 11واالتصال المؤرخ في 

المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني 
  ).قسم التعليم العالي والبحث العلمي(المشترك لإلدارات العمومية 

  :قرر ما يأتي 

 5يوم عليم العالي والبحث العلمي التالفصل األول ـ تفتح بوزارة 
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2016أفريل 

  .تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

لخطط المراد تسديد شغورها بسبع  ـ حدد عدد ا2الفصل 
  ).57(مسين خطة وخ

  .2016  مارس4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل 

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 

   التعليم العالي والبحث العلميوزير

  شهاب بودن

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

اخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل  يتعلق بفتح مناظرة د2015

  .مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية

  ،التعليم العالي والبحث العلميإن وزير 

 الدستور،االطالع على  بعد

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
  ألعوان الدولةالعام المتعلق بضبط النظام األساسي 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
المرسوم عدد تممته وخاصة  وأ جميع النصوص التي نقحته وعلى

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999
ي اإلعالمية لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي وتقني

 21 المؤرخ في 2009 لسنة 112تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2009جانفي 

 فيفري 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015

كنولوجيا المعلومات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقرار وعلى 

 المتعلق بضبط كيفية تنظيم 2014 ديسمبر 11واالتصال المؤرخ في 
قسم التعليم (المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي 

  ).بحث العلميلالعالي وا

  :قرر ما يأتي 

 10يوم التعليم العالي والبحث العلمي الفصل األول ـ تفتح بوزارة 
األيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى  و2016مارس 

  .رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية

 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمس 2الفصل 

  ).5(خطط 

  .2016 فيفري 8 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل 

  . التونسيةرسمي للجمهورية ـ ينشر هذا القرار بالرائد ال4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 

   التعليم العالي والبحث العلميوزير

  شهاب بودن

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد
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 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل 2015

  .حللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العموميةبسلك م

  ،التعليم العالي والبحث العلميإن وزير 

 الدستور،االطالع على  بعد

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 ألعوان الدولة العام المتعلق بضبط النظام األساسي 1983
اإلدارية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

المرسوم عدد تممته وخاصة  وأ جميع النصوص التي نقحته وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999

تي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص ال
 21 المؤرخ في 2009 لسنة 112تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2009جانفي 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا  قرار وعلى 
 المتعلق 2014 مارس 4المعلومات واالتصال المؤرخ في 

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 
  .بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العموميةمحلل 

  :قرر ما يأتي 

 10يوم التعليم العالي والبحث العلمي الفصل األول ـ تفتح بوزارة 
 إلى  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية2016مارس 

  .رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية

 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بثالث 2الفصل 

  ).3(خطط 

  .2016 فيفري 8 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل 

  . التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 

   التعليم العالي والبحث العلمييروز

  شهاب بودن

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

  واملوارد املائية والصيد البحري الفالحةوزارة
  

 ديسمبر 29 مؤرخ في 2015 لسنة 2622أمر حكومي عدد 
 يتـــعّلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص 2015

لتونسي في للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون ا
إطار الحصة الممنوحة للبالد التونسية من قبل االتحاد 

  .2016األوروبي بعنوان سنة 
  إن رئيـس الحكومة،

  باقتراح من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،
  بعد االّطالع على الدستور،

 مارس 7 المؤرخ في 1994 لسنة 41وعلى القانون عدد 
 ، الخارجيةالمتعلق بالتجارةو 1994

 مارس 8 المؤرخ في 2001 لسنة 25وعلى القانون عدد 
 22المتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في و 2001

 بين الجمهورية التونسية والمجموعة األوروبية 2000ديسمبر 
والمتعلق بتعديل البروتوكوالت الفالحية المنصوص عليها باتفاق 

 ،ة والمجموعة األوروبيةالشراكة بين الجمهورية التونسي
 أكتوبر 16 المؤرخ في 1970 لسنة 13وعلى المرسوم عدد 

المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق و 1970
 نوفمبر 20 المؤرخ في 1970 لسنة 53عليه بالقانون عدد 

 24 المؤرخ في 1994 لسنة 37 والمنقح بالقانون عدد 1970
 ،1994فيفري 

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419دد وعلى األمر ع
  ،المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحةو 2001

 أوت 9 المؤرخ في 2005 لسنة 2177وعلى األمر عدد 
 ،المتعلق بضبط شروط االتجار في الزيوت الغذائيةو 2005

 6 المؤرخ في 2015لسنة  35عدد الرئاسي وعلى األمر 
 الحكومة وأعضائها،رئيس المتعلق بتسمية  و2015فيفري 

 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية
  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

 يضبط هذا األمر صيغ وشروط منح و سحب -الفصـل األول 
الترخيص للمصدرين الخواص  في تصدير زيت الزيتون الّتونسي 

د في إطار الحصة الممنوحة للبـــــــالد الّتونسية من قبل اإلّتحا
2016ي بعنوان سنة األوروب. 

 2016  جانفي من أول  وتنطبق أحكام هذا األمر الحكومي 
 .2016 أكتوبر 31إلى غاية 

 يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة - 2الفصـل 
المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل 

ألوروبي الحصة الممنوحة للبالد التونسية من  قبل اإلتحاد ا
 جانفي من أول الحصول خالل  الفترة الممتدة  2016بعنوان سنة 

، على ترخيص في الغرض 2016 أكتوبر 31 إلى غاية 2016
  .والموارد المائية والصيد البحريالفالحة يسلم من قبل وزير 
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لدى اإلدارة العامة ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض 
والموارد المائية الفالحة عة لوزارة التنمية الفالحية التابللدراسات و

  .2016 أكتوبر 31والصيد البحري في أجل ال يتعدى 

 تســــلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية -  3الفصـل 
والموارد المائية والصيد البحري لمدة شهرين الفالحة من وزير 

  :غير قابلة للتمديد بناء على رأي لجنة تتركب كما يلــــــي 
  

  والموارد المائية والصيد البحري الفالحة ير  وز-
أو من ينوبه                                                              

  والمناجمالصناعة والطاقة  ممثل عن وزارة -
  ممثل عن وزارة التجارة  -
 ممثل عن اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي بوزارة -

   والصيد البحريوالموارد المائيةالفالحة 
التنمـية ثل عن اإلدارة العامة للدراسات و مم-

والموارد المائية والصيد الفالحة الفالحية  بوزارة 
  البحري

 ممثل عن اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية بوزارة -
  والموارد المائية والصيد البحريالفالحة 

 ممثل عن الديوان الوطني للزيت                     -
 ممثل عن اإلدارة العامة للديوانة بوزارة المالية                                                                                     -
الصيد ثل عن االتحاد التونسي للفالحة و مم-

                       البحـــري                   
سي للصناعــــــة والتجـــارة  ممثل عن االتحاد التون-
   الصناعات التقليدية و

  
  رئيـــس: 
  عضـــــو: 
  عضـــــو: 
  
  عضـــــو: 
  
 
  عضـــــو: 
 
  عضـــــو: 
  عضـــــو: 
  عضـــــو: 
  
  عضـــــو: 
  
 عضـــــو: 

  
والموارد الحة ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الف

 .باقتراح من الجهات المعنيةالمائية والصيد البحري 
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك 
وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي، 

 .يرجح صوت رئيسها
وال تكون مداوالت الجلسة قانونية إال بحضور نصف أعضائها 

 .على األقل
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة 

 أيام الموالية وتكون 6األولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في 
 .مداوالتها قانونية مهما كان عدد األعضاء الحاضرين

وتتولى اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية بوزارة 
  .م كتابة اللجنةمهاوالموارد المائية والصيد البحري الفالحة 

 من هذا 3تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل  - 4الفصـل 
 :التاليةالمهام الحكومي األمر 
دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في ـ 

 .إطار الحصة السنوية
إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيص ـ 

 .طار الحصة السنويةتصدير زيت الزيتون التونسي في إ
إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات الشهرية بين مختلف ـ 

 األوروبي االتحادالمتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل 
من ناحية والمتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات السوق من ناحية 

 .أخرى

 .اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنويةـ 
المصدر من قائمة المصدرين المرخص اقتراح شطب اسم ـ 

لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية على 
 .لجنة المصادقة على تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي

يتم إسناد الكميات الشهرية للمصدرين الخواص  - 5الفصـل 
   : حسبالذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية 

 والموارد تيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفالحةالترـ 
 .المائية والصيد البحري

نوعية الزيت وتعطى األولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيت ـ 
 .الزيتون المعلب

 .سعر التصديرـ 
 .إنجازات التصدير خالل الموسمين المنقضيينـ 

ويمكن للجنة تحديد سقف لكل مصدر يرغب في تصدير زيت 
داخل الحصة خالل كل شهر في صورة التونسي السائب يتون الز

  .تجاوز الطلبات لحجم الحصة الشهرية المعنية
يمكن إخضاع كميات زيت الزيتون التونسي السائب   -  6الفصـل 

التي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعاله إلى مراقبة ثانية للجودة 
  .دية للجودة عند الّتصديرعند الشحن و ذلك إضافة إلى المراقبة العا

يتحمل المـــصدرون مصاريف الّتحــاليل الـتي تتـــطّلبها عـــملية و
  .المراقبة 

  في صورة عدم احترام أحكام هذا األمر - 7الفصـل 
، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية الحكومي

بناء على   والموارد المائية والصيد البحريبمقرر من وزير الفالحة
  . الحكومي من هذا األمر3رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 

بمقتضى الحكومي وتتم معاينة المخالفات ألحكام هذا األمر 
محاضر يحررها األعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب 

 والموارد المائية الجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفالحة
  .والصيد البحري

  والموارد المائية والصيد البحري وزير الفالحة - 8الفصـل 
ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة مكلفون، كل فيما 

الذي ينشر بالرائد الرسمي الحكومي يخصه، بتنفيذ هذا األمر 
  .للجمهورية التونسية

 .2015 ديسمبر 29تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

المائية             وزير الفالحة والموارد 

  والصيد البحري

  سعد الصديق 

وزير الصناعة والطاقة والمناجم               

  زكرياء حمد          

وزير التجارة           

رضا األحول                          

  رئيس الحكومة
  دالحبيب الصي
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قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

 يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2015 ديسمبر 21مؤرخ في 
باالختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس 

  . الفالحي العاليبمؤسسة البحث والتعليم

  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  لدستور،بعد االطالع على ا

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، 

ر  سبتمب12 المؤرخ في 2006 لسنة 2453وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 2006
  لألطباء البياطرة الصحيين،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 ماي 19 المؤرخ في  والموارد المائيةوعلى قرار وزير الفالحة

فية تنظيم المناظرة الداخلية باالختبارات  المتعلق بضبط كي2009
  .للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس

  :قرر ما يلي 

 يوم بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحيالفصل األول ـ تفتح 

باالختبارات للترقية   واأليام الموالية مناظرة داخلية2016 مارس 10
  .إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس

حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة  ـ 2الفصل  
  ).1(واحدة 

 فيفري 10 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 

2016.  

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 

  الفالحة والموارد المائيةوزير 

  والصيد البحري

  سعد الصديق

  اطلع عليه

   الحكومةرئيس

  الحبيب الصيد

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2015 ديسمبر 21مؤرخ في 

باالختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي اختصاصي 
  .أول بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
  البحري،إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد 

  بعد االطالع على الدستور،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، 

 سبتمبر 12 المؤرخ في 2006ة  لسن2453وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 2006

  لألطباء البياطرة الصحيين،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 11 المؤرخ في  والموارد المائيةوعلى قرار وزير الفالحة
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2009مارس 

  .باالختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي اختصاصي أول
  :قرر ما يلي 

 يوم بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحيالفصل األول ـ تفتح 
باالختبارات للترقية   واأليام الموالية مناظرة داخلية2016 مارس 8

  .طبيب بيطري صحي اختصاصي أولإلى رتبة 

 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل  
  ).1(واحدة 

 فيفري 8 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2016.  

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 
  .2015 ديسمبر 21تونس في 

  الفالحة والموارد المائيةوزير 

  الصيد البحريو

  سعد الصديق

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2015 ديسمبر 21مؤرخ في 
 أول  للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحيباالختبارات

  .بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
  لفالحة والموارد المائية والصيد البحري،إن وزير ا

  بعد االطالع على الدستور،
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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
  تممته، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو 

 سبتمبر 12 المؤرخ في 2006 لسنة 2453وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 2006

  لألطباء البياطرة الصحيين،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 أفريل 6 المؤرخ في  والموارد المائيةةوعلى قرار وزير الفالح
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية باالختبارات 2007

  .للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول

  :قرر ما يلي 

 يوم بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي ـ تفتح الفصل األول 
تبارات للترقية باالخ  واأليام الموالية مناظرة داخلية2016 مارس 2

  .إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول

) 3( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالث 2الفصل  
  .خطط

 فيفري 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2016.  

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 
  موارد المائيةالفالحة والوزير 

  والصيد البحري

  سعد الصديق

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2015 ديسمبر 21مؤرخ في 

 بالسلك اإلداري مستشاربالملفات للترقية إلى رتبة متصرف 
   .المشترك لإلدارات العمومية

  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،
  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
تي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد جميع النصوص الوعلى 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد 
الخاص بالسلك اإلداري   المتعلق بضبط النظام األساسي1998

المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 
   ،تممته أو

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35ئاسي عدد وعلى األمر الر
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 المتعلق 2013 مارس 19وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 

  .  متصرف مستشار بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  :رر ما يلي ق

الفصل األول ـ تفتح بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 
 واأليام الموالية مناظرة داخلية 2016 فيفري 8البحري يوم 

 بالسلك اإلداري مستشاربالملفات للترقية إلى رتبة متصرف 
  . المشترك لإلدارات العمومية

بثالث  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل 
  .خطة) 13 (رةعش

 جانفي 8 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2016.  

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 
  الفالحة والموارد المائيةوزير 

  والصيد البحري

  سعد الصديق

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

  

 الفالحة والموارد المائية والصيد البحري قرار من وزير

 يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2015 ديسمبر 21مؤرخ في 
داري  بالسلك اإلمستشاربالملفات للترقية إلى رتبة متصرف 

المشترك لإلدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي 
  .الفالحي

  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  د االطالع على الدستور،بع

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، 
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 أفريل 13رخ في  المؤ1998 لسنة 834وعلى األمر عدد 
الخاص بالسلك اإلداري   المتعلق بضبط النظام األساسي1998

كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد المشترك لإلدارات العمومية 
 واألمر عدد 1998 أوت 31  في المؤرخ1998 لسنة 1686

 559 واألمر عدد 1999 مارس 8 المؤرخ في 1999 لسنة 528
 2362 واألمر عدد 2008 مارس 4 المؤرخ في 2008لسنة 
  ،2012 أكتوبر 10 المؤرخ في 2012لسنة 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 المتعلق 2013 مارس 19وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 
ة إلى رتبة بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقي

  .  متصرف مستشار بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  :قرر ما يلي 
 يوم بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحيالفصل األول ـ تفتح 

واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية  2016 فيفري 25
  بالسلك اإلداري المشترك لإلداراتمستشارإلى رتبة متصرف 

  . العمومية
) 4( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع 2الفصل  
  .خطط

 جانفي 25 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2016.  

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 
  .2015 ديسمبر 21تونس في 

  الفالحة والموارد المائيةوزير 
  والصيد البحري

   الصديقسعد
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2015 ديسمبر 21مؤرخ في 

بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك 
  . لإلدارات العمومية

  صيد البحري،إن وزير الفالحة والموارد المائية وال
  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد وعلى 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد 

الخاص بالسلك اإلداري   المتعلق بضبط النظام األساسي1998

المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 

   ،تممته أو

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015ي فيفر

 المتعلق 2013 مارس 19وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 

  .  متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  :قرر ما يلي 

 والموارد المائية والصيد الفصل األول ـ تفتح بوزارة الفالحة

 واأليام الموالية مناظرة داخلية 2016 فيفري 8البحري يوم 

بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك 

  . لإلدارات العمومية

بثالث  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل 

  .خطة) 13 (عشرة

 جانفي 8  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم3الفصل 

2016.  

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 
  الفالحة والموارد المائيةوزير 

  والصيد البحري

  سعد الصديق

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

 يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2015يسمبر  د21مؤرخ في 

داري المشترك بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اإل

  .لإلدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي

  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد االطالع على الدستور،
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 ديسمبر 12خ في  المؤر1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، 

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد 

ك اإلداري الخاص بالسل  المتعلق بضبط النظام األساسي1998

كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد المشترك لإلدارات العمومية 

 واألمر عدد 1998 أوت 31  في المؤرخ1998 لسنة 1686

 559 واألمر عدد 1999 مارس 8 المؤرخ في 1999 لسنة 528

 2362 واألمر عدد 2008 مارس 4 المؤرخ في 2008لسنة 

  ،2012 أكتوبر 10 المؤرخ في 2012لسنة 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35 األمر الرئاسي عدد وعلى

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 المتعلق 2013 مارس 19وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 

   . متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  :قرر ما يلي 

 يوم بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي تفتح الفصل األول ـ 

واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية  2016 فيفري 25

  . إلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

) 4( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع 2الفصل 

  .خطط

 جانفي 25 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3ل الفص

2016.  

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 
  الفالحة والموارد المائيةوزير 

  والصيد البحري

  سعد الصديق

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

  ئة الرتابيةالتجهيز واإلسكان والتهي وزارة

  

 ديسمبر 29مؤرخ في  2015لسنة  2623أمر حكومي عدد 

 يتعلق بتسخير بعض أعوان وزارة التجهيز واإلسكان 2015

  .والتهيئة الترابية

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،

  بعد االطالع على الدستور،

تضى األمر العلي المؤرخ وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمق

 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص 1913في أول أكتوبر 

  الالحقة،

 1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 

 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص 1966 أفريل 30المؤرخ في 

   منها،390 و 389الالحقة، وخاصة الفصلين 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

نظام األساسي العام ألعوان الدولة ال المتعلق بضبط 1983

وللجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

  اإلدارية،

 جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 24 المؤرخ في 2015 لسنة 251وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بإعالن حالة الطوارئ،2015نوفمبر 

 21 المؤرخ في 2015 لسنة 262وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتمديد حالة الطوارئ،2015ديسمبر 

وقف العمل ببطاح أجيم من والية مدنين من شأنه وحيث أن ت

  .أن ينال من المصالح الحيوية للبالد

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

الفصل األول ـ يقع تسخير األعوان المبينين بالقائمة الملحقة 
التابعين لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة ولهذا األمر الحكومي 

 إلى غاية غرة جانفي 2015ديسمبر  31الترابية ابتداء من يوم 
2016.  
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 ـ يجرى العمل حاال بهذا األمر الحكومي ويبلغ فحواه 2الفصل 

مع قائمة األعوان المعنيين إلى هؤالء بواسطة التعليق بأماكن 

  .العمل أو بأي وسيلة إعالمية أخرى

 ـ على األعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا 3الفصل 

 يتقدموا إلى مراكز عملهم العادي للقيام على ذمة الوزارة وأن

  . باألعمال التي تطلب منهم

 ـ كل من ال يمتثل إلجراءات التسخير يتعرض 4الفصل 

  .للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل

 ـ وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية والمدير 5الفصل 

رابية بمدنين مكلفان، كل الجهوي للتجهيز واإلسكان والتهيئة الت

فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد 

  .الرسمي للجمهورية التونسية

  .2015 ديسمبر 29تونس في 

  الحكومةرئيس 

  الحبيب الصيد

  

مؤرخ في  2015لسنة  2624بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر 21

أمورية بديوان  مكلفا بم،سمي السيد لطفي الشطي، محرر أول

 1وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية وذلك ابتداء من 

  .2015سبتمبر 

  

  

  البيئة والتنمية املستدامة وزارة

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2625بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

 مكلفا بمأمورية بديوان وزير البيئة سمي السيد قيس بلوزة

  .2015 سبتمبر 28داء من والتنمية المستدامة ابت

 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

  

 21 الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في أمالك وزيرقرار من 
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية  يتعلق 2015 ديسمبر

  .إلى رتبة متفقد عام للملكية العقارية

  أمالك الدولة والشؤون العقارية،وزير إن 

  الدستور،على بعد االطالع 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011سبتمبر  23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جويلية 22 المؤرخ في 1991 لسنة 61وعلى القانون عدد 
   المتعلق بإدارة الملكية العقارية،1991

 نوفمبر 8 المؤرخ في 1999 لسنة 2502وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك إدارة 1999

  الملكية العقارية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35 الرئاسي عدد وعلى األمر
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 المتعلق بضبط كيفية 2005 أوت 10القرار المؤرخ في وعلى 
تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام 

  .للملكية العقارية

  :قرر ما يلي 

 فيفري 15 ـ تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم الفصل األول
واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2016

   .متفقد عام للملكية العقارية

) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل  
  .واحدة

 جانفي 11 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2016.  

  .جمهورية التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي لل4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 
  وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية

  حاتم العشي
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد
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 21 الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في أمالك وزيرقرار من 

بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية  يتعلق 2015 ديسمبر

  . بإدارة الملكية العقاريةإلى رتبة محرر عام للعقود

  أمالك الدولة والشؤون العقارية،وزير إن 

  الدستور،بعد االطالع على 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جويلية 22 المؤرخ في 1991 لسنة 61وعلى القانون عدد 

   المتعلق بإدارة الملكية العقارية،1991

 جانفي 3 المؤرخ في 2000 لسنة 52وعلى األمر عدد 

 الخاص بأعوان سلك  المتعلق بضبط النظام األساسي2000

  محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35 الرئاسي عدد وعلى األمر
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 المتعلق بضبط 2000 أفريل 20القرار المؤرخ في وعلى 

ة محرر كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتب

  .عام للعقود بإدارة الملكية العقارية

  :قرر ما يلي 

 2016 فيفري 17 يوم بإدارة الملكية العقاريةـ تفتح الفصل األول 

محرر عام واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 

  .للعقود بإدارة الملكية العقارية

) 1(بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل 

  .واحدة

 جانفي 13 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2016.  

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 
  وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية

  حاتم العشي
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

 21 الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في أمالك وزيرقرار من 

بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية  يتعلق 2015 ديسمبر

  .إلى رتبة متفقد رئيس للملكية العقارية

  أمالك الدولة والشؤون العقارية،وزير إن 

  الدستور،بعد االطالع على 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق 1983

 ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جويلية 22 المؤرخ في 1991 لسنة 61وعلى القانون عدد 

  إدارة الملكية العقارية، المتعلق ب1991

 نوفمبر 8 المؤرخ في 1999 لسنة 2502وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك إدارة 1999

  الملكية العقارية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35 الرئاسي عدد وعلى األمر
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 المتعلق بضبط 2005 أكتوبر 24المؤرخ في القرار وعلى 

كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد 

  .رئيس للملكية العقارية

  :قرر ما يلي 

 فيفري 15 يوم بإدارة الملكية العقاريةـ تفتح الفصل األول ـ

واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2016

   .تفقد رئيس للملكية العقاريةم

 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست 2الفصل  

  .خطة) 26(وعشرين 

 جانفي 11 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 

2016.  

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 
  ن العقاريةوزير أمالك الدولة والشؤو

  حاتم العشي
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد
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 21 الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في أمالك وزيرقرار من 

بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية  يتعلق 2015 ديسمبر

  .إلى رتبة محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية

  أمالك الدولة والشؤون العقارية،وزير إن 

  الدستور،بعد االطالع على 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 
  ،2011 سبتمبر 23لمؤرخ في  ا2011 لسنة 89

 جويلية 22 المؤرخ في 1991 لسنة 61وعلى القانون عدد 

   المتعلق بإدارة الملكية العقارية،1991

 جانفي 3 المؤرخ في 2000 لسنة 52وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 2000
  محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35 الرئاسي عدد روعلى األم
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 المتعلق بضبط 2000 أفريل 20القرار المؤرخ في وعلى 

كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر 
  .رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية

  :قرر ما يلي 

 2016 فيفري 17 يوم بإدارة الملكية العقاريةول ـ تفتح الفصل األ

محرر واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 

  .رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية

  ).2( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين 2الفصل 

 جانفي 13 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2016.  

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 

  وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية

  حاتم العشي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

 21 الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في أمالك وزيرقرار من 
اخلية بالملفات للترقية بفتح مناظرة د يتعلق 2015 ديسمبر

  .إلى رتبة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية

  أمالك الدولة والشؤون العقارية،وزير إن 

  الدستور،بعد االطالع على 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 ،ية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحل
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جويلية 22 المؤرخ في 1991 لسنة 61وعلى القانون عدد 

   المتعلق بإدارة الملكية العقارية،1991

 جانفي 3ؤرخ في  الم2000 لسنة 52وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 2000
  محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35 الرئاسي عدد وعلى األمر
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 المتعلق بضبط كيفية 2000 ماي 12القرار المؤرخ في وعلى 

يم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر أول تنظ
  .للعقود بإدارة الملكية العقارية

  :قرر ما يلي 

 فيفري 17 ـ تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم األولالفصل 
واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2016
  .يةأول للعقود بإدارة الملكية العقارمحرر 

) 10( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر 2الفصل 

  .خطط

 جانفي 13 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 

2016.  

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2015 ديسمبر 21تونس في 

  وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية

  حاتم العشي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد
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 الشباب والرياضة وزارة

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2626بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

كلف السيد قيس فرفرة، أستاذ للشباب والطفولة، بمهام كاهية 

مدير االتصال والحوار مع الشباب بالمرصد الوطني للشباب 

  .بوزارة الشباب والرياضة

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2627كومي عدد بمقتضى أمر ح

  .2015 ديسمبر

كلفت السيدة نورهان الجموسي حرم بن حميدة، متصرف 

مستشار، بمهام كاتب عام المرصد الوطني للشباب بوزارة الشباب 

  .والرياضة

 2006 لسنة 1042 من األمر عدد 11عمال بأحكام الفصل 

 رتبة وامتيازات ، تسند للمعنية باألمر2006 أفريل 13المؤرخ في 

  .كاهية مدير إدارة مركزية

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2628بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

كلف السيد محمد الناصر قلنزة، أستاذ أول فوق الرتبة تربية 

بدنية، بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة 

ندوبية الجهوية للشباب األنشطة الرياضية والتربية البدنية بالم

  .والرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة

 2008 لسنة 2062 من األمر عدد 19عمال بأحكام الفصل 

، تسند للمعني باألمر خطة وامتيازات 2008 جوان 2المؤرخ في 

  .كاهية مدير إدارة مركزية

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2629بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

كلفت السيدة سعيدة عوني حرم عياشي، طبيب أول للصحة 

العمومية، بمهام رئيس وحدة تقييم الوظائف والقدرات البدنية 

بقسم الطب الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بوزارة 

  .الشباب والرياضة

 2003 لسنة 2651 من األمر عدد 23عمال بأحكام الفصل 

، تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2003 ديسمبر 23المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2630بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

كلف السيد علي بشير الصالحي، أستاذ للشباب والطفولة، 

ة دارة المؤسسات الشبابيام رئيس مصلحة اإلبداع الشبابي بإبمه

  .باإلدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2631بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

ولة، بمهام كلف السيد فوزي بوضلعة، أستاذ للشباب والطف

دارة العامة دارة المؤسسات الشبابية باإلرئيس مصلحة البرامج بإ

  .بوزارة الشباب والرياضةللشباب 

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2632قتضى أمر حكومي عدد بم

  .2015 ديسمبر

كلفت السيدة هالة عدالة حرم العجاري، طبيب أول للصحة 

 العمومية، بمهام رئيس وحدة البحوث والتكوين والتوثيق بالمركز

  . للطب وعلوم الرياضة بوزارة الشباب والرياضةالوطني

 2003 لسنة 2651 من األمر عدد 17عمال بأحكام الفصل 

تتمتع المعنية باألمر بالمنح  ،2003 ديسمبر 23المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2633بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

كلف السيد عزالدين الشابي، أستاذ أول فوق الرتبة 

ظاهرات الشبابية للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة الت

بإدارة التظاهرات واالتصال والتبادل الشبابي باإلدارة العامة 

  .بوزارة الشباب والرياضةللشباب 
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 21مؤرخ في  2015لسنة  2634بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

كلف السيد وليد الحراق، أستاذ للشباب والطفولة، بمهام 

تنمية أنشطة رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة 

الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية 

  .بتونس بوزارة الشباب والرياضة

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2635بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

كلف السيد محسن بدر الدين، أستاذ تعليم ثانوي تربية 

األنشطة بدنية، بمهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بوحدة 

الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة 

  .والتربية البدنية بقبلي بوزارة الشباب والرياضة

 21مؤرخ في  2015لسنة  2636بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2015 ديسمبر

كلفت السيدة لبنى علوي، أستاذ للشباب والطفولة، بمهام 

 لة إطارات التفقد البيداغوجيرئيس مصلحة متابعة تكوين ورسك
 بوحدة تكوين ورسكلة اإلطارات الشبابية بالمركز الوطني للشباب

لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بوزارة 
  .الشباب والرياضة

  

 21مؤرخ في  2015لسنة  2637بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2015 ديسمبر

اذ أول فوق الرتبة تربية وجمعة اليحياوي، أستكلف السيد ب
، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة األنشطة بدنية

هوية للشباب والرياضة  والتربية البدنية بالمندوبية الجالرياضية
  .والتربية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة



  إعــالنات وإرشــادات

  
  

  
  

  

 البنك املركزي التونسي
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