
  التو�سية ا��م�ور�ة

 املالية وزارة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  20202020  لسنةلسنة  الدولةالدولة  م��انيةم��انية

  
    

  ةةئئيي����للااو و   نناا��سس� � وو  ������ججتتللاا  �مة�مةمم
  ةةييبباا� � ��للاا

  
  
  

  20192019  أكتو�رأكتو�ر                                                                                                                                      

  
  



 

 

  رســـــــــــھـــفال
  الصفحة                                                                   

  
       عامال تقدیمال: األول محور ال

 1........................................................................وبرامجھا المھمةجیة یإسترات -1
 3...................................................................................لمھمةتقدیم برامج ا -2
 6.....لمھمة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة )2022-2020( اطار النفقات متوسط المدى -3

  6................برمجة نفقات المھمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمویل -3-1
  8................برمجة نفقات المھمة على المدى المتوسط حسب األقسام ومصادر التمویل -3-2

 9.................................................................. 2020لسنة  المھمة نفقاتتوزیع  -4
  9.............حسب األقسام...............................................نفقات المھمة  توزیع -4-1
 9.............................التمویلاألقسام ومصادر حسب البرامج ونفقات المھمة  توزیع -4-2

 14...............توزیع إعتمادات المؤسسات الخاضعة وغیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة - 5

 16..........................................................................................أعوان المھمة -6
 17.......................................................2020ھمة لسنة التحلیل اإلجمالي لنفقات الم -7

  17................................................................................نفقات التأجیر -7-1
  17................................................................................نفقات التسییر -7-2

  17..............................................................................التدخالتنفقات  -7-3
  18.............................................................................نفقات اإلستثمار -7-4
 18......................................................................نفقات العملیات المالیة -7-5

 

  حسب البرامج المھمة نفقاتالمحور الثاني : 
  

 19................................................................البنیة التحتیة للطرقات :1البرنامج عدد 
 19........................................................................تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1
 24..........................................................................................أداء البرنامج -2

  24..........................األداء قیس برنامج وتطور مؤشراتاإلستراتیجیة لل ھدافاأل -2-1
  25............................................................................طة البرنامجأنش -2-2



 

 

 25.......................................................................................نفقات البرنامج -3
  31..............................................................................التأجیرنفقات  -3-1
  31.............................................................................التسییرنفقات  -3-2
  32...........................................................................اإلستثمارنفقات  -3-3
  46....................................................................الیةالعملیات المنفقات  -3-4
  

 48...............حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت :2البرنامج عدد 
 48.......................................................................تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1
 52........................................................................................أداء البرنامج -2

  52.........................األداء قیس األھداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطور مؤشرات -2-1
  53...........................................................................أنشطة البرنامج -2-2

 54......................................................................................نفقات البرنامج -3
  59.............................................................................نفقات التأجیر -3-1
  60.............................................................................التسییرنفقات  -3-2
  60...........................................................................نفقات اإلستثمار -3-3
  67....................................................................نفقات العملیات المالیة -3-4
  

 69.........................................التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان :3 عدد البرنامج
 69.......................................................................تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1
 77.........................................................................................أداء البرنامج -2

  77..........................األداء قیس األھداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطور مؤشرات -2-1
  79...........................................................................أنشطة البرنامج -2-2

 82......................................................................................نفقات البرنامج -3
  88..............................................................................نفقات التأجیر -3-1
  88.............................................................................نفقات التسییر -3-2
  89...........................................................................نفقات التدخالت -3-3
  89..........................................................................نفقات اإلستثمار -3-4
  



 

 

 99....................................................................لقیادة والمساندةا :9البرنامج عدد 
 99......................................................................تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1
 101.......................................................................................أداء البرنامج -2

  101........................األداء قیس األھداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطور مؤشرات -2-1
  102..........................................................................أنشطة البرنامج -2-2

 102.....................................................................................نفقات البرنامج -3
  107.............................................................................نفقات التأجیر -3-1
  108.............................................................................نفقات التسییر -3-2
  108...........................................................................نفقات التدخالت -3-3
  108..........................................................................نفقات اإلستثمار -3-4
 

  114.............................................................................................. :المالحق



 

 

 

 

    

   



1 
  

  

 
 
 

I - العام  التقديم:   
 

 : وبرامجها المهمةستراتيجية إ - 1 

 

التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة دورا مهما في تنمیة اإلقتصاد الوطني  مهمةتلعب 
من خالل الدور الهام الذي تقوم به في مجال تهیئة البنیة التحتیة التي تساهم في تعزیز 

وضع التصورات المالئمة ورسم التوجهات  على ةساعدالم إلى جانبوتشجیع اإلستثمار 
  لإلقتصاد الوطني.المستقبلیة  والتنمویة االستراتیجیة

  

تلخص المذكرة التفصیلیة لمشروع میزانیة مهمة التجهیز واإلسكان وفي هذا اإلطار 
التي تم  2020أهم األنشطة المبرمجة لسنة  والتهیئة الترابیة والمشروع السنوي لآلداء،

بما  ا على ضوء التوجهات المستقبلیة واستراتیجیة الدولة في قطاع التجهیزإعداده
  .یساهم في تعزیز مقومات اإلقتصاد الوطني في مجال البنیة األساسیة

  

  وتنفیذ إعداد والطرقات إلى للجسور العامة اإلدارة سعىتففي المجال الطرقي 
وصیانة  والمسالك الریفیة السیارة والطرقات الطرقات انجاز مجال في المهمة سیاسة
 لمتطلبات مالئمة للطرقات التحتیة البنیة جعل إلى السیاسة هذه الطرقیة. وتهدف البنیة
 حركة دیمومة تضمن بطرقات البالد جهات كافة وربط واالجتماعیة، االقتصادیة الحیاة

ـق بةلمواك وذلك والبیئیة الجمالیة الجوانب مراعاة مع لمستعملیها والسالمة المرور  نس
والحد من اإلختناق المروري وتسهیل النفاذ إلى  السیارات ألسطول الكبیر التطور

  .المراكز العمرانیة الكبرى
  

 الوالیات وفي هذا المجال سیتم خالل الفترة القادمة مزید تفعیل دور مراكز
یمكن من ربط  الریفیة بالمسالك خاص طرقي العمومیة من خالل إرساء نظام والخدمات

 أولیة طرقات من مكونة أساسیة إضافة إلى إرساء شبكة، الداخلیة بالمنشآت مناطقال
وضع منظومة كیلومتر إلى جانب  آالف ستة یقارب بطول الجهات بین ربط لوصالت

األساسیة  البنیة بخدمات وهو ما سیساهم في االرتقاءخاصة بصیانة الرصید الطرقي 
  ،وتحسین مستوى السالمة المروریة
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ز العمل یركم تالمناطق العمرانیة من الفیضانات فسیتالمدن وفي مجال حمایة أما 
على مزید التحكم في مخاطر الفیضانات على المستوى الوطني من خالل إعداد وتنفیذ 

ووضع خطة لحمایة المناطق من تهدف إلى التحكم في میاه السیالن  إستراتیجیةدراسة 
الفنیة خاصة على مستوى المدن التي تشهد إضافة إلى تحیین الدراسات الفیضانات 

  توسعا عمرانیا هاما لمزید تشخیص المناطق األكثر عرضة لمخاطر الفیضانات،
 

الالزمة  الحمایة أشغال وكذلك بالنسبة لحمایة الشریط الساحلي سیتم العمل على تنفیذ
 الملك دیدتح وإعادة تحدید إضافة إلى عملیات وحمایة الموانئ البحریة وتهیئة وترمیم

 الالزمة بالدراسات المحاذیة له، مع مواصلة القیام األمالك البحري، وتجزئة العمومي
 المهددة والمنشآت والمینائیة ولحمایة المناطق البحریة والمنشآت الهیاكل لصیانة

 البحري، باالنجراف
 

اف أما في ما یخص مجال التهیئة الترابیة والتعمیر فسیتم العمل على تحقیق األهد
لهذا القطاع مما یساعد على إرساء تنمیة جهویة شاملة ومستدامة للتراب  اإلستراتیجیة

الوطني من خالل وضع اآللیات االستشرافیة التي من شأنها التحكم في استغالل الموارد 
الطبیعیة على المستوى الوطني والجهوي إضافة إلى مراجعة وتطویر المنظومة 

مراجعة مجلة یدان التهیئة الترابیة والتعمیر من خالل المؤسساتیة والتشریعیة في م
التهیئة الترابیة والتعمیر لجعلها أداة أساسیة لتنظیم استعمال الفضاء الترابي وكآلیة 

 واالجتماعي والثقافي، أساسیة للنمو االقتصادي
  

بالنسبة لقطاع السكن فإن كل الجهود تتمحور حول إیجاد آلیات لمساعدة الفئات أما 
على توفیر مساكن الئقة ( نساء ورجال على قدر المساواة) ضعیفة والمتوسطة الدخل ال

ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وبتوفیر وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهیئة األحیاء 
  ،السكنیة وإدماجها في حدود اإلمكانیات المتاحة من جهة أخرى
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 سیاساتها ستعمل مهمة التجهیز في ةتطبیق مبدأ تكافئ الفرص والمساواوفي إطار 
على رصد المعطیات واستنتاج ورصد  2020خالل سنة  واإلسكان والتهیئة الترابیة

المؤشّرات الخاصة في القطاعات الراجعة لها بالنظر بهدف قیس مدى تحقیق المساواة 
جة بین النساء والرجال في اإلنتفاع ببرامج المهمة وذلك من خالل رصد اعتمادات وبرم

  دراسات تخص إحصائیات یتم توزیعها حسب الجنس.
  

كما ستعمل في هذا الصدد على مالئمة مشاریع تهیئة المسالك الریفیة مع متطلبات 
قصد تسهیل ولوج المرأة والفتاة الریفیة إلى المرافق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة 

للذكور بما في ذلك الصحیة والمؤسسات التربویة بما یمكنها من نفس الفرص المتاحة 
 الجانب اإلقتصادي المتعلق بتسویق إنتاجهن المحلي وتثمینه.

 
 

 : المهمة برامجتقديم  -2
 

 : فرعيةبرامج الهيكلة المهمة حسب البرامج وال -2-1

  
برامج  3 على التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة لمهمةتحتوي الخارطة البرامجیة 

  : على عملیاتیة وبرنامج قیادة ومساندة موزعة
  

  جهویة، 24و مركزیة  6 موزعة بین برنامجا فرعیا  30  -
  ،نشاطا 42  -
  ،هدفا 15  -
فاعال  12و إدارة جهویة 24 هامؤشرا لقیس اآلداء یساهم في تحقیق 28 -

  ،)منشأة عمومیةعمومیا (
  

على  التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة تتوزع البرامج والبرامج الفرعیة لمهمة و
 : حو التاليالن
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  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةمهمة 
   

  

  

  : المهمة أداء ومؤشرات أهداف تقديم -2-2

 البرامج وأنشطة األداء إطار : 1 عدد جدول                    

 

  البرامج

 

عدد 

  األنشطة

  

 عدد األھداف

 اإلستراتیجیة

  

عدد مؤشرات 

  قیس اآلداء
  

  برنامج البنیة التحتیة للطرقات
  

16  
  

4  
  

7  
  

برنامج حمایة المناطق العمرانیة 
  والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت

  

  

10  

  

  

4  

  

  

7  

  

برنامج التهیئة الترابیة والتعمیر 
  واإلسكان

  

12  
  

4  
  

7  

  

  برنامج القیادة والمساندة
  

4  
  

3  
  

7  
  

  المجموع
  

42  
  

15  
  

28  
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 لة أهداف المهمة ومؤشرات قيس األداءبطاقة حوص : 2 عدد جدول
 مؤشرات األداء األهداف  البرنامج

البرنامج 
   1 عدد
  

البنية 
التحتية 
 للطرقات

: تنمیة وتطویر  1.1.1الهدف 
الطرقات والطرقات السیارة على 

 الصعید الوطني و المغاربي 

: النسبة التراكمیة لتقدم انجاز  11.1.1.مؤشر ال
 قات السیارة المخطط المعتمد للطر

: نسبة الطرقات التي عرضها  2.1.1.1المؤشر 
  یستجیب للمواصفات الفنیة

 تحسین وصول : 2.1.1 الهدف
النساء والرجال من المناطق الریفیة 

الطرقات المعزولة إلى شبكة 
 المرقمة

: النسبة التراكمیة لتهیئة المسالك  1.2.1.1 مؤشرال
  الریفیة

ة مخصصات نفقات استثمار نسب:  2.2.1.1 مؤشرال
  لریفیاتاالنساء لفائدة  1البرنامج 

: المحافظة على 3.1.1  الهدف 
 نوعیة وجودة شبكة الطرقات

: مؤشر جودة شبكة الطرقات  1.3.1.1 مؤشرال
 المرقمة

 : مؤشر جودة الجسور 2.3.1.1 مؤشرال

 

انجاز المشاریع  : 4-1-1الهدف 
 وصیانة شبكتي الطرقات المرقمة

  nنسبة انجاز مشاریع السنة  : 1.4.1.1 المؤشر والمسالك الریفیة

البرنامج 
    2 عدد
  

حماية 
المناطق 
العمرانية 
والشريط 
 الساحلي 
والتحكم 

في 
 المنشآت

لتحكم في میاه ا:  1.1.2الهدف  
السیالن المتأتیة من األحواض الساكبة 
 على مشارف المدن والتجمعات السكنیة

 نشآت المنجزةوضمان وظیفیة الم

: النسبة التراكمیة إلنجاز مشاریع   1.1.1.2المؤشر
 المخطط اإلستراتیجي

: النسبة السنویة لجهر المنشآت 2.1.1.2  لمؤشرا
 المنجزة للحمایة من الفیضانات

: المحافظة على الملك   2.2.2الهدف
العمومي البحري وحمایة الشریط 
الساحلي من االنجراف البحري و 

 إنجاز المنشآت المینائیةاحكام 

إلنجاز مشاریع  : النسبة التراكمیة 1.2.2.2 رالمؤش
 حمایة الشریط الساحلي

مستوى األداء الفني للمشاریع :  2.2.2.2 المؤشر
 البحریة المنجزة

: تعزیز البناء  3.2.2 الهدف
المستدام بمثالیة البناءات العمومیة 
ومدى استجابتها لحاجیات جمیع 

 اإلجتماعیةالفئات 

  
 : النجاعة الطاقیة للبنایات 1.3.2.2 المؤشر

: العدد التراكمي للدراسات المعلنة  2.3.2.2 المؤشر  
 لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواةوالمتضمنة 

احكام انجاز :  2.24. الهدف
  المشاریع المفوضة بالجهات

نسبة استهالك اإلعتمادات :  1.4.2.2 المؤشر
  المفوضة

امج البرن
  3عدد 

  
التهيئة 
الترابية 
والتعمير 
 واإلسكان

: النهوض بالتهیئة  1.1.3الهدف 
ات المحلیة الجماع الترابیة ودعم

والفاعلین العمومی�ین لتحقیق تنمیة 
 شاملة وعادلة ومستدیمة

: نسبة تغطیة التراب الوطني   1.1.1.3المؤشر
 بدراسات التهیئة والرصد الترابي

م التخطیط : تدعی 2.1.3الهدف 
العمراني االستراتیجي  والمستدام 

 والتحكم في التوسعات العمرانیة

نسبة المطابقة بین استراتیجیات  : 1.2.1.3 المؤشر
 التنمیة العمرانیة وامثلة التهیئة العمرانیة

نسبة استهالك األراضي الفالحیة    :2.2.1.3 المؤشر
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 مؤشرات األداء األهداف  البرنامج

 

: النهوض بالسكن 3.1.3الهدف 
االجتماعي والمیس�ر للرجال وللنساء 

 وتهذیب وإدماج األحیاء السكنیة

عدد المساكن اإلجتماعیة  : 1.3.1.3 المؤشر
 والمیسرة المنجزة والمقاسم المهیأة

: النسبة التراكمیة لتهذیب  2.3.1.3المؤشر 
 األحیاء السكنیة ضمن البرامج الوطنیة

: النسبة التراكمیة للنساء  3.3.3.1 المؤشر
  المنتفعات بمسكن أو مقسم اجتماعي

تحقیق النجاعة في :  1.2.3الهدف 
 :  نسبة الدراسات المنجزة1.1.2.3  رالمؤش إنجاز المشاریع المفو�ضة

البرنامج 
   9عدد 

  والقيادة 
 المساندة

: اإلشراف على   1.1.9الهدف
مختلف البرامج وتطویر العالقة بین 

 ة والمتدخلین معهااإلدار

: نسبة اإلطارات النسائیة  1.1.1.9 مؤشرال
المنتفعات بتطویر القدرات من خالل 

 المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج
: نسبة تحقیق أهداف   2.1.1.9مؤشرال

 مختلف البرامج
: نسبة صرف إعتمادات  3.1.1.9 مؤشرال

 التنمیة إلى موفى سبتمبر
نجاعة اإلدارة من :  1.2.9الهدف 

خالل التوظیف األمثل للكفاءات 
البشریة وتعزیز تمثیلیة المرأة في 

الخطط الوظیفیة وتطویر اإلجراءات 
اإلداریة وحسن التصرف في 

  اإلمكانات المادیة

: تمثیلیة المرأة في الخطط  .1.2.91 مؤشرال
  الوظیفیة

: عدد أیام التكوین لكل  2. 1.2.9 رمؤشال
 ب الجنسعون و حس

 : تطور كتلة األجور 3.1.2.9 رمؤشال
: نجاعة اإلدارة  1.3.9الهدف 

الجهویة من خالل التوظیف األمثل 
للكفاءات البشریة و اإلمكانات 

 المادیة

: معدل عدد المشاریع التي  1.1.3.9 مؤشرال
 یشرف علیها كل إطار فني 

 

تجهيز واإلسكان اللمهمة  )2022 – 2020إطار النفقات متوسط المدى ( -3

 :والتهيئة الترابية
  
  

 :التمويلحسب البرامج ومصادر برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط  -3-1
  

 في حدود 2020لسنة  التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة مهمة میزانیة تضبط
 م د 277,064أي بزیادة قدرها  2019سنة  م د 1202,048مقابل  د م 1479,112

  :وتتوزع على النحو التالي  % 23ر قدرها تمثل نسبة تطو
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2022 2021 2020

1178657 1101307 1049814.5 811321 1274323 1163655.2 926324  موارد الدولة 

5105 4642 4220 4000 3463 2990 3373 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

1183762 1105949 1054034.5 815321 1277786 1166645.2 929697  مجموع البرنامج

127825 119436 114043.4 87193 81104 93518 92450  موارد الدولة 

0 0 0 0 0 0 0 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

127825 119436 114043.4 87193 81104 93518 92450  مجموع البرنامج

305455 285410 272578 264373 221050 362999 221826  موارد الدولة 

13915 12650 11499 10166 10477 8784 8409 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

319370 298060 284077 274539 231527 371783 230235  مجموع البرنامج

48144 44985 42676.1 39161 31440 34026 38826  موارد الدولة 

0 0 0 0 0 0 0 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

48144 44985 42676.1 39161 31440 34026 38826  مجموع البرنامج

1660081 1551138 1479112 1202048 1607917 1654198.2 1279426  موارد الدولة 

19020 17292 15719 14166 13940 11774 11782 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

1679101 1568430 1494831 1216214 1621857 1665972.2 1291208  مجموع البرامج

البـيـــان
التقديرات

ق م 2019 انجازات 2018 انجازات 2017 انجازات 2016

برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل

 برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر 
واإلسكان

(بحساب 1000 د)

المجموع

 برنامج القيادة والمساندة

 برنامج حماية المناطق العمرانية
 والشريط الساحلي والتحكم في

المنشآت

 برنامج البنية التحتية للطرقات

مصادر التمويل
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2022 2021 2020 التبويب الجديد التبويب القديم

122080 117224 113000 97846 97846 86457 91214 88595  موارد الدولة 

12730 11900 11902 10434 10434 10000 9090 9150 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

134810 129124 124902 108280 108280 96457 100304 97745 مجموع القسم

59119 58011 55291 53681 53681 52576 55605 54353  موارد الدولة 

5700 4844 3289 3209 3209 3465 2202 2245 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

64819 62855 58580 56890 56890 56041 57807 56598 مجموع القسم

3158 2975 2821 2521 2521 2910 2999 2837  موارد الدولة 

590 548 528 523 523 475 482 387 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

3748 3523 3349 3044 3044 3385 3481 3224 مجموع القسم

1473477 1370929 1226400 946300 898300 1464354 1398380.2 1131741 نفقات اإلستثمار موارد الدولة 

1473477 1370929 1226400 946300 898300 1464354 1398380.2 1131741 مجموع القسم

2247 2000 81600 101700 0 0 0 0  موارد الدولة 

0 0 0 0 0 0 0 0 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

2247 2000 81600 101700 0 0 0 0 مجموع القسم

0 0 0 0 149700 1620 106000 1900  موارد الدولة 

0 0 0 0 0 0 0 0 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

0 0 0 0 149700 1620 106000 1900 مجموع القسم

1660081 1551139 1479112 1202048 1202048 1607917 1654198.2 1279426  موارد الدولة 

11782 17292 15719 14166 14166 13940 11774 11782 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

1679101 1568431 1494831 1216214 1216214 1621857 1665972.2 1291208 المجموع العام

                  تتوزع اعتمادات المهمة لسنة 2020 على المدى المتوسط حسب األقسام وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي :
     3-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب األقسام ومصادر التمويل

التقديرات
انجازات 2018 انجازات 2017 انجازات 2016 مصادر التمويل البـيـــان

(بحساب 1000 د)

نفقات التأجير

نفقات التسيير

المجموع

ق م 2019

نفقات العملیات المالیة

نفقات التدخل

بقیة النفقات
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   : 2020 توزيع نفقات المهمة لسنة -4

  : توزيع نفقات المهمة حسب األقسام:  4-1
  بحساب أ د 

 التطور  2020 تقديرات  2019 ق م  

  %  المبلغ  الجديد  التبويب الجديد  التبويب القديم
  15,5  15154  113000  97846  97846  نفقات التأجیر * 
  3  1610  55291  53681  53681  نفقات التسییر* 
  11,9  300  2821  2521  2521  نفقات التدخالت* 

  29,6  280100  1226400  )2(   946300  898300  * نفقات اإلستثمار 
  -19,8  -20100  81600  )3(    101700  0  * العملیات المالیة

  -  -  -    )1(  149700  * بقیة النفقات

  23  277064  1479112  1202048 1202048  الجملة على موارد الدولة
  11  1553  15719  14166  14166  رد الذاتیة للمؤسسات* الموا

  22,9  278617  1494831  1216214  1216214  الجملة العامة

 :أ د موزعة كالتالي  149700 بقیة النفقات  )1(
 أ د نفقات التمویل العمومي 101700 *                                  
  أ د نفقات الحسابات الخاصة في الخزینة 48000*                                   

  أ د ضمن نفقات اإلستثمار 48000 :  تم ادراج نفقات الحسابات الخاصة في الخزینة ) 2(

أ د ترفیع في رأس مال شركة تونس  100000أ د ( 101700 :تمویل العموميتم ادراج نفقات ال )3(

  المالیة قروض) ضمن نفقات العملیات أ د  1700الطرقات السیارة و
  

 أ د 1308000ما قدره   2020التنمویة تبلغ بعنوان سنة  و تجدر اإلشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة
  : كما یلي توزع حسب التبویب الجدید 2019سنة  أ د 1048000مقابل 

 بحساب أ د 
 %  التطور   2020 تقديرات  2019 ق م  

  29,6  328100  1226400  946300  نفقات االستثمار
  -19,8  -20100  81600  101700  ت العملیات المالیة نفقا

  24,8  260000  1308000  1048000  الجملة

  :ومصادر التمويل األقسامالبرامج وتوزيع نفقات المهمة حسب :  4-2



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2020 السنة المالیة:

10

  : مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة19المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2020تتوزع اعتمادات مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة لسنـة  : 

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : البنیة التحتیة1البرنامج  
للطرقات

51 314 500

3 400 000

45 100 000

750 00070 000

493 800 000

379 600 000

80 000 000

51 314 50045 100 0001 049 814 500

670 214 500

379 600 000

4 220 000

873 400 00080 000 000

873 400 000 000 000 80مجموع البرنامج 54 714 50070 000 45 850 0001 054 034 500
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  :   حمایة المناطق2البرنامج  
 العمرانیة والشریط الساحلي

والتحكم في المنشآت

16 820 2002 033 20078 490 000

15 100 000

1 600 000

16 820 2002 033 200114 043 400

98 943 400

15 100 000

93 590 0001 600 000

93 590 000 000 600 1مجموع البرنامج 16 820 2002 033 200114 043 400

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : التهیئة الترابیة3البرنامج  
والتعمیر واإلسكان

17 514 200

8 502 000

1 322 800

2 539 000458 000

350 000102 820 000

102 571 000

48 000 000

17 514 2001 322 800350 000272 578 000

122 007 000

102 571 000

48 000 000

11 499 000

253 391 000

253 391 000 000 200808 016 26مجموع البرنامج 3 861 800284 077 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

27 351 1006 835 0002 471 0006 019 000

27 351 1006 835 0002 471 00042 676 100

42 676 100

6 019 000

6 019 000 000 471 1002 351 27مجموع البرنامج 6 835 00042 676 100

81 600 000 1 226 400 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

113 000 000

11 902 000

55 291 000

3 289 000528 000

2 821 000681 129 000

497 271 000

48 000 000

81 600 000

113 000 00055 291 0002 821 0001 479 112 000

933 841 000

497 271 000

48 000 000

15 719 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

124 902 00058 580 0003 349 0001 494 831 000

1 226 400 00081 600 000
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 حسب البرامج  2020توزیع نفقات المھمة لسنة 
  

 1049814,5 للطرقات  األساسیة: البنیة 1البرنامج 
  114043,4  : حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت 2البرنامج 
  272578  : التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنامج 
  42676,1  والمساندةالقیادة : 9البرنامج 
 1479112  المجموع

 

 
 

 حسب طبیعة النفقة 2020توزیع نفقات المھمة لسنة 

 
 

 

البنیة : 1البرنامج 
التحتیة للطرقات 
1049814,5

حمایة :  2البرنامج 
المناطق العمرانیة 
والشریط الساحلي 

والتحكم في المنشآت 
1114043,4

التھیئة : 3البرنامج 
الترابیة والتعمیر 

القیادة والمساندة 272578واإلسكان 
42676,1

نفقات التأجیر 
113000

2821نفقات التدخالت 55291نفقات التسییر 

نفقات اإلستثمار 
1226400

نفقات العملیات المالیة 
81600

 113000 نفقات التأجیر
 55291  نفقات التسییر

 2821  نفقات التدخالت
 1226400  نفقات االستثمار

 81600  نفقات العملیات المالیة
 1479112  المجموع
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 : توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية -5
  

  :كما یلي  2020التابعة للمهمة لسنة العمومیة الخاضعة وغیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة والمؤسسات  تتوزع اعتمادات

  

  

  المؤسسة

  الجملة  نفقات التدخل  نفقات التسيير  نفقات التأجير

  الموارد الذاتية  منحة الدولة  الموارد الذاتية  منحة الدولة  الموارد الذاتية  منحة الدولة  الموارد الذاتية  لةمنحة الدو

مؤسسات خاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومية

  

2757  
  

3590  
  

319  
  

989  
  

50  
  

90  
  

3126  
  

4669  

  مركز التجارب وتقنيات البناء
  

850  
  

3400  
  

0  
  

750  
  

0  
  

70  
  

850  
  

4220  

  وكالة التعمير لتونس الكبرى
  

1907  
  

190  
  

319  
  

239  
  

50  
  

20  
  

2276  
  

449  

مؤسسات غير خاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومية

  

0  
  

8312  
  

0  
  

2300  
  

0  
  

438  
  

0  
  

11050  

وكالة التهذيب والتجديد 

  العمراني

  

0  
  

8312  
  

0  
  

2300  
  

0  
  

438  
  

0  
  

11050  

  

  الجملة العامة

  

2757  
  

11902  
  

319  
  

3289  
  

50  
  

528  
  

3126  
  

15719  
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 نفقات محمولة
الجملةعلى موارد ذاتیة

 نفقات محمولة
 على منحة

الدولة
المؤسسات  البرامج

ألف دینار

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

5070البنیة التحتیة للطرقات 8504220

5070مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 8504220

5070مؤسسات البحث 8504220

13775التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 227611499

2725مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 2276449

2725مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 2276449

11050مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 11050

11050مؤسسات  البیئة  والتهیئة  الترابیة 11050

18845الجمـــلة العامة 312615719

17
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 : أعوان المهمة -6
  

وهو یشمل العدد   2020وذلك إلى موفى سنة  اعون 4906المهمة  یبلغ عدد أعوا ن
الجملي لألعوان المرخص فیهم بمصالحها المركزیة والجهویة وبالمؤسسات العمومیة 
الملحقة میزانیاتها ترتیبیا بمیزانیة الدولة باإلضافة إلى أعوان المؤسسات العمومیة غیر 

  :لمجلة المحاسبة العمومیة ویتوزعون على النحو التالي  الخاضعة
  

   : ویتوزعون حسب البرامج على النحو التالي
  

  

  البرامج

  

أعوان 

االدارات 

المركزية 

  والجهوية

أعوان المؤسسات 

العمومية 

  الخاضعة

لمجلة المحاسبة 

  العمومية

  

  1 المجموع

أعوان المؤسسات 

 غير العمومية

الخاضعة لمجلة 

المحاسبة 

  العمومية

  

  2المجموع 

برنامج البنیة التحتیة 

  للطرقات

2181  141  2322    2322  

برنامج حمایة المناطق 

العمرانیة والشریط 

الساحلي والتحكم في 

  المنشآت

609  

    
  609    609  

برنامج التھیئة الترابیة 

  والتعمیر واإلسكان

564  73  637  231  868  

  1107    1107    1107  والمساندةبرنامج القیادة 

  4906  231  4675  214  4461  المجموع الجزئي

  135  18  117  6  111  في حالة إلحاق 

  5041  249  4792  220  4572  المجموع العام
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7-1- نفقات التأجير :

نفقات التأجير

الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد  البرامج 

51314.5 51314.5 850 850 50464.5 50464.5  برنامج البنية التحتية للطرقات

16820.2 16820.2 0 0 16820.2 16820.2
 برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط

الساحلي والتحكم في المنشآت

17514.2 17514.2 1907 1907 15607.2 15607.2  برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان

27351.1 27351.1 0 0 27351.1 27351.1  برنامج القيادة والمساندة

113000 113000 2757 2757 110243 110243 المجموع

7-2- نفقات التسيير :

نفقات التسيير

الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد  البرامج 

45100 45100 0 0 45100 45100  برنامج البنية التحتية للطرقات

2033.2 2033.2 0 0 2033.2 2033.2
 برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط

الساحلي والتحكم في المنشآت

1322.8 1322.8 319 319 1003.8 1003.8  برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان

6835 6835 0 0 6835 6835  برنامج القيادة والمساندة

55291 55291 319 319 54972 54972 المجموع

7-3- نفقات التدخالت :

نفقات التدخالت

الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد  البرامج 

0 0 0 0 0 0  برنامج البنية التحتية للطرقات

0 0 0 0 0 0
 برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط

الساحلي والتحكم في المنشآت

350 350 50 50 300 300  برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان

2471 2471 0 0 2471 2471  برنامج القيادة والمساندة

2821 2821 50 50 2771 2771 المجموع

ضبطت نفقات التسییر تعهدا ودفعا لسنة 2020 في حدود 55291 أ د وتتوزع حسب نوعیة النفقة والبرامج على النحو التالي:
(بحساب 1000 د)

الجملة العامة منحة الدولة للمؤسسات العمومية موارد الدولة

ضبطت نفقات التدخالت تعهدا ودفعا لسنة 2020 في حدود 2821 أ د وتتوزع حسب نوعیة النفقة والبرامج على النحو التالي:
(بحساب 1000 د)

الجملة العامة منحة الدولة للمؤسسات العمومية  موارد الدولة

ضبطت نفقات التأجیر تعهدا ودفعا لسنة 2020 في حدود 113000 أ د وتتوزع حسب نوعیة النفقة والبرامج على النحو التالي:
(بحساب 1000 د)

الجملة العامة منحة الدولة للمؤسسات العمومية  موارد الدولة

7 – التحليل اإلجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020 :

1517
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7-4- نفقات اإلستثمار :

 النفقات

الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد  البرامج 

873400 6922366 148650 1191050 724750 5731316  برنامج البنية التحتية للطرقات

93590 263319 15200 100850 78390 162469
 برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط

الساحلي والتحكم في المنشآت

253391 1326809 52712 64790 200679 1262018.5  برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان

6019 8040 3759 4892 2260 3148  برنامج القيادة والمساندة

1226400 8520534 220321 1361582 1006079 7158951.5 المجموع

7-5- نفقات العمليات المالية :

 النفقات

الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد  البرامج 

80000 80000 0 0 80000 80000  برنامج البنية التحتية للطرقات

1600 1600 0 0 1600 1600
 برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط

الساحلي والتحكم في المنشآت

0 0 0 0 0 0  برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان

0 0 0 0 0 0  برنامج القيادة والمساندة

81600 81600 0 0 81600 81600 المجموع

الجملة العامة منحة الدولة للمؤسسات العمومية  موارد الدولة

ضبطت نفقات اإلستثمار لسنة 2020 في حدود 1226400 أ د وتتوزع حسب نوعیة النفقة والبرامج على النحو التالي:

(بحساب 1000 د)

موارد الدولة

المشاريع الجديدةالمشاريع المتواصلة
الجملة العامة

ضبطت نفقات العملیات المالیة تعهدا ودفعا لسنة 2020 في حدود 81600 أ د وتتوزع حسب نوعیة النفقة والبرامج على النحو التالي:

(بحساب 1000 د)

18
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II- حسب البرامج المهمة نفقات : 
 

  البنية التحتية للطرقات : 1البرنامج 
 

   : تقديم البرنامج واستراتيجيته –1
  

على محورین  2030إلى أفق  التحتیة للطرقات البنیةبرنامج  ترتكز إستراتیجیة
  : أساسیین

  

 تحتلوهي  صيانة الرصيد المنجز من البنية األساسية للطرقات والمسالك الريفية  ×
 : األولویة األولى وذلك عبر

 

إحداث طریقة عمل للتعرف على حالة المعبد بهدف تحدید أولویات الصیانة والعنایة  §
 للطرقات والمسالك الریفیة، األساسیةبالبنیة 
 

 تحسین طریقة التعاقد من خالل القیام بصفقات إطاریة للصیانة.  §
 

  

من أجل  لك على كامل تراب البالدوالمسا السيارة والطرقات تطوير شبكة الطرقات  ×
 : یلي كما مصنفة شبكة الحصول على

 
  ، ملك 1300حدود  في جملي بطول السيارة الطرقات من شبكة §

 

 طابع لها الطرقات، من ملك 2000حدود  في جملي بطول السريعة الطرقات من شبكة §
 لحركة محیس ترابي تقسیم من وتمكّن سیارة طریق إلى السریعة الطریق بین یتراوح
 تقریبا، كلم 60معدل  تفوق ال مسافة على بها االلتحاق من العامة المرور
  

 بطول الجهات بين ربط لوصالت أولية طرقات من مكونة أساسيةطرقات  شبكة §
 بشبكة ومرتبطة الجهات مختلف بین المرور حركة بتوزیع تسمح ،كلم 6000    یقارب

 محوالت، بواسطة السیارة الطرقات
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 لمنظومة الجماعي التكامل الجهوي المستوى على تؤم�ن مرقمة محليةطرقات  شبكة  §
 المرقمة، الشبكة بقیة من مكونة النّقل،

  

 ةالمرقم الطرقات بشبكة السكنیة التجمعات یربط الريفية بالمسالك خاص طرقي نظام §
تنقل وبالتالي تسهیل ال العمومیة والخدمات الوالیات مراكز مع أفضل ربط من یمكن مما

  الجهات. بین التفاوت من التقلیصمما سیساهم في  الداخلیة المناطق بینها وبین
  

 مستوى تقدیم خالل من الطرقات على السالمة في تحسین المحوران هذان ویساهم
 الوطني. التراب أنحاء جمیع في لمستعملیها األساسیة البنیة خدمات من جید

  

مهمة التجهیز واإلسكان  سیاسة وتنفیذ عدادبإ والطرقات للجسور العامة دارةاإل وتقوم 
 وصیانة الریفیة والمسالك والطرقات السیارة الطرقات انجاز مجال في والتهیئة الترابیة

  الطرقیة. البنیة
  

 الحیاة لمتطلبات تستجیب للطرقات األساسیة البنیة جعل إلى السیاسة هذه وتهدف
 المرور حركة دیمومة تضمن بطرقات الدالب جهات كافة وربط واالجتماعیة، االقتصادیة
ـق لمواكبة وذلك والبیئیة الجمالیة الجوانب مراعاة مع لمستعملیها والسالمة  التطور نس

 السیارات. ألسطول الكبیر
 

  : لىعیحتوى برنامج "البنیة التحتیة للطرقات" و
  

   :اّ فرعی ابرنامج 25 ·
 

  ،مركزي یضم وحدتین عملیتینبرنامج  01 -
  

 .وحدة عملیاتیةكل واحد جهوي یضم امج برن 24  -
 

  ."البنیة التحتیة للطرقات" خارطة برنامجویبین الرسم البیاني الموالي 
  
 



21 
  

  خارطة برنامج البنية التحتية للطرقات
  

 البنية التحتية للطرقات 1البرنامج  البرنامج :

 البرامج الفرعية :

:  برنامج فرعي 1
: تطویر  مركزي

نیة التحتیة وصیانة الب
 للطرقات 

 برنامج فرعي : جهوي 24 

  
ل 

اك
هي

ال
لة
دخ

مت
ال

 

اإلدارة العامة للجسور  وحدات عملياتية 
 والطرقات

إدارة جهویة للتجهیز  24
 واالسكان والتهیئة الترابیة

 
 وحدات عملياتية 

وتقنیات  لتجاربمركز ا
   البناء

  

تطوير وصيانة البنية التحتية  : مركزي)لمستوى العلى ا( 1 البرنامج الفرعي -1-1

  للطرقات
 

الدراسات وانجاز أشغال البنیة  وإعدادعلى التخطیط هذا البرنامج الفرعي یسهر 
للطرقات ومتابعة سیر المشاریع بمساعدة وحدات االنجاز واإلدارات الجهویة  األساسیة
  .واإلسكان والتهیئة الترابیةللتجهیز

  : فيالتي یقوم بها نشطة وتتمثل أهم األ 
  

العقاریة  اتحوزالتحریر  اتالقیام بعملی و متابعة دراسات الطرقات السیارة  ·
اقتناء األراضي وتحویل شبكات المتدخلین العمومیین والقیام  لمختلف هذه المشاریع عبر

ـالمراحل اإلجرائیة الخاصة بطلبات العروض أو متابعتها  .ب
حسب  تصرفأما فیما یتعلق بالطریق السیارة تونس جلمة فقد تم بعث وحدة   ·

  ،)م د 1660باعتبار ضخامته ( األهداف لمتابعة انجاز هذا المشروع
  القیام بالدراسات الالزمة النجاز مختلف المشاریع األخرى،  ·
تمكین المدن الكبرى من شبكة مهیكلة ومجهزة بمنشآت عصریة تساهم في تسهیل   ·

ـرور والحد من االكتظاظ على غرار انجاز المحوالت والمنعرجات وتثنیة حر ـ كة الم
  الطرقات،



22 
  

وتهذیبها حتى تصبح مطابقة  طویر طول الشبكة المعبدة للطرقات المرقمةت  ·
ثم تدعیمها لضمان دیمومتها  أمتار) 7(عرض یساوي أو یفوق  للمواصفات العالمیة

  وتوفیر رفاهة أفضل لمستعملي الطریق،
تتناسق مع الطرقات التي تم تهذیبها، وتعویض على مستوى األودیة بناء جسور   ·

 القدیمة والضیقة منها وذلك لتأمین سیولة حركة المرور عند فیضان األودیة،
تهیئة وتعبید المسالك الریفیة لفك العزلة عن المناطق الداخلیة وفي هذا اإلطار تلعب   ·

  .یا في الحد من الفوارق اإلجتماعیة واإلقتصادیةالعنایة بالمسالك الریفیة دورا أساس
الصیانة والتعهد الدوري لشبكة الطرقات والمتمثلة في تجدید الطبقة السطحیة   ·

  .Enrobéو    Bicoucheو  Monocoucheللطرقات المعبدة من نوعیة 
 .جدید طبقة السیرتمسالك الریفیة من خالل تدعیم و الصیانة والتعهد الدوري لشبكة ال  ·
 لجسور والمعابر المائیةلالصیانة والتعهد الدوري   ·

  

   : X1إلى  A1من  جهوي)على المستوى ال(رنامج فرعي ب 24ـ ال -1-2
  

  

ـ  افرعیا برنامجإدارة جهویة للتجهیز واالسكان والتهیئة الترابیة  24 تمثل ال
ابعة على مت تعملوحدة عملیاتیة، وهي تمثل الوزارة على النطاق الجهوي وو جهویا

  نشاط الوزارة على المستوى الجهوي.
مكلفة  إن اإلدارات الجهویةف "البنیة التحتیة للطرقات" 1وفیما یتعلق بالبرنامج 

بالتصرف وصیانة الطرقات المرقمة والمسالك الریفیة وصیانة األنفاق والجسور 
یجة عند حدوث الكوارث الطبیعیة نتالمتحركة والبطاحات والتدخل لمعالجة األضرار 

 .تهاطل األمطار أو الثلوج بنسب كبیرة

  : تكافؤ الفرص والمساواة مبدأ تطبيق  -1-3
  

مختلف فئات بين بين الجنسين  والمساواة تكافؤ الفرص مبدأ تطبيق وفي إطار

إعادة وذلك ب 1.1.2تم التركیز على الهدف البرنامج هذا المجتمع ضمن ميزانية 
  :  عوضا عنحیث أنه  جتماعي صیاغته حتى یكون مراعیا للنوع اال

  "  تحسین ربط التجمعات الریفیة بشبكة الطرقات المرقمة"
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  : أصبح

 ة الطرقاتة إلى شبكمعزولتحسین وصول النساء والرجال من المناطق الریفیة ال "
  ". ةرقمالم

  

من بین أهم  الطرقیة وخاصة منها شبكة المسالك الریفیة األساسیةالبنیة حیث تعتبر 
بما أنها والنهوض بمستوى عیشها  اعات التي تساهم في فك عزلة المرأة الریفیة القط

 الحصول على فرص متكافئة بینها ة المرأة والفتاة الریفیة في مساعدتساهم مباشرة في 
الوصول إلى الخدمات الصحیة في  و بالخصوصوبین الرجل في مختلف المجاالت 

  .المنتجات التقلیدیة المحلیةو تسویق  والتعلیمیة و كذلك سوق الشغل
  

ربط مختلف جهات البالد بالطرقات السیارة أو الطرقات  فإنمن ناحیة أخرى 
 السریعة یساهم في تهیئة التراب الوطني  لخلق مناخ مالئم لالسثمار في مختلف الجهات

قتصادیا والتوزیع إجتماعیا وإمن الحد من التفاوت بین الجهات  یمكنمما  دون تمییز
  وخاصة منها الداخلیة. مختلف جهات البالدبمثل للثروات الناتجة عن النمو األ
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  : داء البرنامجأ -2
  

   :یتمثل إطار أداء البرنامج في ما یلي 
  

   : األهداف اإلستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات قيس اآلداء -2-1
 

 : ثالثة أهداف استراتیجیة وهي التالیةیحتوى برنامج "البنیة التحتیة للطرقات" على 
  

v  رقمة على الصعيد تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات الم : 1-1-1الهدف

 الوطني والمغاربي
  

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة الهدف  مؤشرات قيس أداء 
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

النسبة التراكمية  : 1.1..11المؤشر 
لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات 

 السيارة
% 47 50 52 54 58 62 72 

نسبة الطرقات  : 12.1.1. المؤشر
عرضها يستجيب للمواصفات التي 
 الفنية

% 65,9 65,8 65,6 68,8 71,3 72,1 73,9 

 
  

v  ة إلى معزولتحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية ال : 2- 1- 1الهدف

 ةرقمالم ة الطرقاتشبك

  

v  المحافظة على جودة شبكة الطرقات : 3-1-1الهدف 
  

  

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 
لنسبة ا : 1.2.1.1المؤشر 

 45,7 44,9 44,7 44,2 43,1 45,7 41,8 % التراكمية لتهيئة المسالك الريفية

نسبة  : 2.2.1.1ؤشر الم
مخصصات نفقات االستثمار 

لفائدة النساء  1البرنامج ب
  الريفيات

% 11,6 8,2 4,4 2,9 3,2 4,5 3,4 

قيس أداء مؤشرات 

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة  الهدف  
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

مؤشر  : 1.3.1.1 المؤشر
 75,7 72,6 69,4 66,5 63,2 62,8 59,1 % جودة شبكة الطرقات المرقمة

مؤشر  : 2.3.1.1المؤشر 
   جودة الجسور

- - - - - - - 
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v  بكتي الطرقات المرقمة والمسالك الريفيةانجاز المشاريع وصيانة ش : 4-1-1الهدف 
  

  

   : أنشطة البرنامج -2-2

  التدخالت  لمؤشراتا  األهداف اإلستراتيجية
  

 األنشطة

 تطویرتنمیة و : 1.1.1الهدف 
الطرقات على والسیارة  الطرقات

  الصعید الوطني والمغاربي

النسبة  : 11.1.1. المؤشر
التراكمیة لتقدم انجاز المخطط 

 المعتمد للطرقات السیارة

  
  تطویر شبكة الطرقات السیارة

  الطریق السیارة تونس جلمة

 نسبة : 2.1.1.1 المؤشر
 یستجیب عرضها التي تالطرقا

 الفنیة للمواصفات
  

  قنطرة بنزرت
  الطرقات المهیكلة

  تهیئة و تطویر الطرقات المرقمة
  تدعیم الطرقات المرقمة

  بناء جسور
  طرقات بمداخل المدن

  دراسات طرقیة و اتقان فني
متابعة تقاریر التحالیل المخبریة 

  والبحث العلمي

وصول  تحسین:  2.1.1الهدف 
النساء والرجال من المناطق 
الریفیة المعزولة إلى شبكة 

  الطرقات المرقمة

النسبة  : 1.2.1.1 مؤشرال
  المسالك الریفیةلتهیئة التراكمیة 

  تهیئة المسالك الریفیة  

 نسبة : 2.2.1.1المؤشر 
مخصصات نفقات إستثمار 

 النساء الریفیات لفائدة 1البرنامج 

  لك الریفیةالمسا عبیدت  

 المحافظة على: 3.1.1  الهدف
  جودة شبكة الطرقاتنوعیة و

مؤشر جودة  : 1.3.1.1 مؤشرال
 شبكة الطرقات المرقمة

  
  استغالل و صیانة الطرقات المرقمة

  صیانة المسالك الریفیة

مؤشر جودة  : 2.3.1.1 مؤشرال
 الجسور

تهیئة السالمة المروریة وإصالح   
  أضرار الفیضانات

انجاز المشاریع  : 4- 1-1لهدف ا
وصیانة شبكتي الطرقات المرقمة 

  والمسالك الریفیة

نسبة انجاز  : 1.4.1.1 المؤشر
    nمشاریع السنة 

  مختلف المشاریع الطرقیة

  

 : نفقات البرنامج -3

أ  1 049 814.5في حدود  2020لسنة  البنیة التحتیة للطرقاتنفقات برنامج ضبطت 

  :وتتوزع كما یلي  أ د. 238 493.5أي بزیادة قدرها  2019سنة  أ د 811 321 مقابل د

مؤشرات قيس أداء 

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة  الهدف  
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة  : 1.4.1.1 المؤشر
 n  % 53 56 59 62 65 68 71انجاز مشاريع السنة 
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البنیة التحتیة للطرقات

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  البنیة التحتیة للطرقات لسنة 

1البرنامج

000 84تطویر شبكة الطرقات السیارة

000 150الطریق السیارة تونس جلمة

000 12قنطرة بنزرت

700 217الطرقات المهیكلة

800 116تهیئة و تطویر شبكة الطرقات المرقمة

000 36تدعیم شبكة الطرقات المرقمة

000 58بناء جسور

225 57تهیئة المسالك الریفیة

400 3دراسات طرقیة و اتقان فني

000 5طرقات بمداخل المدن

850متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي
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515 120استغالل و صیانة الطرقات المرقمة

900 64صیانة المسالك الریفیة

350 51تهیئة السالمة المروریة وٕاصالح أضرار الفیضانات

000 13تعبید المسالك الریفیة

075 59نشاط المساندة

1 049 815  المجموع :
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2020كمـا تتوزع تقدیرات  : 

51 314 5004 627 000824 900 000960 841 500 180 000 000
تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات 

5 381 3004 175 0009 556 300 Aالبنیة التحتیة للطرقات بتونس

1 339 8001 339 800 Bالبنیة التحتیة للطرقات بأریانة

2 480 0001 125 0003 605 000 Cالبنیة التحتیة للطرقات ببن عروس

1 560 3001 925 0003 485 300 Dالبنیة التحتیة للطرقات بمنوبة

1 612 7002 250 0003 862 700 Eالتحتیة للطرقات بنابل

1 076 1001 875 0002 951 100 Fالبنیة التحتیة للطرقات بزغوان

2 316 9002 800 0005 116 900 Gالبنیة التحتیة للطرقات ببنزرت

1 271 3002 255 0003 526 300 Hالبنیة التحتیة للطرقات باجة

1 064 6003 525 0004 589 600 Iالبنیة التحتیة للطرقات بجندوبة
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1 349 8001 850 0003 199 800 Jالبنیة التحتیة للطرقات بالكاف

1 180 8001 450 0002 630 800 Kالبنیة التحتیة للطرقات بسلیانة

1 363 6001 910 0003 273 600 Lالبنیة التحتیة للطرقات بالقیروان

1 438 8002 725 0004 163 800 Mالبنیة التحتیة للطرقات بالقصرین

1 173 600800 0001 973 600 Nالبنیة التحتیة للطرقات سیدي بوزید

1 970 7001 750 0003 720 700 Oالبنیة التحتیة للطرقات سوسة

1 422 500985 0002 407 500 Pالبنیة التحتیة للطرقات بالمنستیر

1 256 7004 250 0005 506 700 Qالبنیة التحتیة للطرقات بالمهدیة

2 217 8002 625 0004 842 800 Rالبنیة التحتیة للطرقات بصفاقس

1 077 000710 0001 787 000 Sالبنیة التحتیة للطرقات بقفصة

1 065 4001 700 0002 765 400 Tالبنیة التحتیة للطرقات توزر

1 181 5001 425 0002 606 500 Uالبنیة التحتیة للطرقات قبلي

1 408 4002 475 0003 883 400 Vالبنیة التحتیة للطرقات قابس

3 158 5001 715 0004 873 500 Wالبنیة التحتیة للطرقات بمدنین
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1 104 9002 200 0003 304 900 Xالبنیة التحتیة للطرقات بتطاوین

51 314 50045 100 000873 400 0001 049 814 500 000 000 80جمـــلة البرنامج 1
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 :  أجيرنفقات الت -3-1
 

 

لت اتـنفقضبطت     2020نة لس البنیة التحتیة للطرقات أجیر تعهدا ودفعا لبرنامجا
أي بزیادة قدرها  2019لسنة  د أ 42831 مقابل د أ 51314.5 في حدود
  :على النحو التالي توزع حسب طبیعة النفقة تو أ د 8483.5

  (بحساب أ د)

  
  نفقات التأجیر

  

 تقديرات  2019 ق م
 التطور  2020

  %  المبلغ  الجديد  التبويب الجديد  التبويب القديم
  19,8  8483.5  51314.5  42831  42831   موارد للدولة

الموارد الذاتیة 
  6,9  220  3400  3180  3180  للمؤسسات

  18,9  8703.5  54714.5  46011  46011  الجملة العامة

 

وهو یشمل العدد الجملي لألعوان  عونا 2322هذا البرنامج كما یبلغ العدد الجملي ألعوان 
المرخص فیهم بالمصالح المركزیة والجهویة وبالمؤسسات العمومیة الملحقة میزانیاتها ترتیبیا 

ویتوزعون حسب البرامج الفرعیة والهیاكل بمیزانیة الدولة (مركز التجارب وتقنیات البناء)، 
   :كما یلي 

  

  

  البرنامج الفرعي
أعوان االدارات 

  المركزية والجهوية

  أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة

  لمجلة المحاسبة العمومية

  

  المجموع 

البنية تطوير وصيانة 

  التحتية للطرقات

2181  141  2322  

  

 :  التسييرفقات ن -3-2
 
 

لتـنفقضبطت     2020نة لس البنیة التحتیة للطرقات تعهدا ودفعا لبرنامج سییرات ا
 أ د 1110أي بزیادة قدرها  2019لسنة  د أ 43990 مقابل د أ 45100 في حدود

  :لي ی كماوتتوزع حسب طبیعة النفقة 
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  (بحساب أ د)

  
  نفقات التسییر

  

 تقديرات  2019 ق م
 التطور  2020

  %  المبلغ  الجديد  التبويب الجديد  التبويب القديم
  2,5  1110  45100  43990  43990   موارد للدولة

الموارد الذاتیة 
  0  0  750  750  750  للمؤسسات

  2,5  1110  45850  44740  44740  الجملة العامة

 

 :  اإلستثمارنفقات  -3-3
 

 

 في حدود 2020لسنة  البنیة التحتیة للطرقات ستثمار لبرنامجات اإلـنفقضبطت   
 أ د 273400أي بزیادة قدرها  2019لسنة  د أ 600000 مقابل د أ 873400

  .% 45.6تمثل نسبة تطور قدرها 



نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
33

مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

بحساب ألف  دینار

2020 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو873400 في حدود  2020ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج البنیة التحتیة للطرقات لسنة 
التالي

الدفعالتعهد
تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات 

824 900 6 817 367

البنیة التحتیة للطرقات بتونس
4 175 8 550

البنیة التحتیة للطرقات ببن عروس
1 125 2 250

البنیة التحتیة للطرقات بمنوبة
1 925 3 850

التحتیة للطرقات بنابل
2 250 4 500

البنیة التحتیة للطرقات بزغوان
1 875 3 750

البنیة التحتیة للطرقات ببنزرت
2 800 6 100

البنیة التحتیة للطرقات باجة
2 255 4 510

البنیة التحتیة للطرقات بجندوبة
3 525 14 350

البنیة التحتیة للطرقات بالكاف
1 850 3 700

البنیة التحتیة للطرقات بسلیانة
1 450 2 900



البنیة التحتیة للطرقات بالقیروان
1 910 3 820

البنیة التحتیة للطرقات بالقصرین
2 725 5 450

البنیة التحتیة للطرقات سیدي بوزید
800 1 600

البنیة التحتیة للطرقات سوسة
1 750 3 500

البنیة التحتیة للطرقات بالمنستیر
985 1 970

البنیة التحتیة للطرقات بالمهدیة
4 250 8 500

البنیة التحتیة للطرقات بصفاقس
2 625 5 250

البنیة التحتیة للطرقات بقفصة
710 1 420

البنیة التحتیة للطرقات توزر
1 700 3 400

البنیة التحتیة للطرقات قبلي
1 425 2 850

البنیة التحتیة للطرقات قابس
2 475 4 950

البنیة التحتیة للطرقات بمدنین
1 715 3 430

البنیة التحتیة للطرقات بتطاوین
2 200 4 400

المجموع
873 400 6 922 367



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

35

350 500

29 100

724 750

148 650

493 800379 600873 400 المجموع 

مشاریع جدیدة

250 374مشاریع بصدد اإلنجاز 2 485 186

579 550

3 064 736

3 246 131

611 500

3 857 631

5 731 317

1 191 050

6 922 367

119550



و قد تطورت نفقات اإلستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما یلي: 

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 020

36

البیان

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

750 317724 731 5مشاریع بصدد اإلنجاز

1 191 050148 650

873 400 6 922 367
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v برنامج البنية التحتية للطرقاتل اإلستثمار تحليل نفقات 
  

یعد� االستثمار في البنیة الطرقیة ركیزة أساسیة من ركائز إرساء تنمیة شاملة 
ومستدامة حیث أنه یساهم في تنمیة القدرة التنافسیة للمؤسسات اإلقتصادیة إضافة إلى 

خلق فرص شغل آلالف العاطلین  جذب المزید من االستثمارات األجنبیة والذي من شأنه
ـاالت التي  عن العمل. وانطالقا من هذه األهمیة، فإن البنیة الطرقیة تعتبر من أهم المج
ـي مم�ا یضمن  ـات النمو السكان ـارا متواصالً فیها لكي تلبي متطلب ـزم استثم تستل

  مستوى متقدم من الخدمات االجتماعیة للمواطنین في مختلف المجاالت.
  

على دعم ومواصلة استحثاث نسق إنجاز  2020ترتكز الجهود خالل سنة وعلیه س
المشاریع الطرقیة والعنایة بالمسالك الریفیة وبناء الطرقات السیارة. كما سیتم كذلك إیالء 
أهمیة لصیانة وتعهد الرصید الطرقي. إضافة إلى ذلك، سیتم إعطاء األولویة لمشاریع 

 لحقتها جر�اء الفیضانات. حمایة المدن وإصالح األضرار التي 
  

ـ  ستمكّنو من استكمال  م د 873,400اعتمادات الدفع المرصودة والمقدرة ب
ـروع في تنفیذ  ومواصلة األشغال بالنسبة للعدید من المشاریع المتواصلة إلى جانب الش

 : عد�ة برامج ومشاریع جدیدة
  

 : أهم المشاريع والبرامج المتواصلة  -1
   

بإعطاء األولویة للمشاریع التي انطلقت خالل  2020لة لسنة تتمیز میزانیة الدو
قصد إتمامها في اآلجال واحترام تعهدات الدولة إزاء المقاولین ومن  ماضیةالسنوات ال

  : ذلك قطاعات
ـیئة ماستكمال برنا -  والیة. 13كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  325ج ته
 والیات. 6الطرقات المرقمة موزعة على كلم من  141تمام أشغال برنامج تطویر إ -
بناء جسرین بوالیتي جندوبة وقفصة. -  
 رأس جدیر. - ومدنین  ،مدنین –استكمال إنجاز الطریق السیارة قابس  -
للطرقات بتونس الكبرى الذي یشتمل على بناء  2012بقیة برنامج سنة انجاز استكمال  -
ـق اكسو 10محوالت ووصلة ربط بین الطریق الوطنیة رقم  2    .الطری
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 للطرقات المهیكلة للمدن الذي یشتمل على : 2012برنامج سنة انجاز استكمال  -
 

 كلم) . 49(  بین سوسة والقیروان   12مضاعفة الطریق الوطنیة رقم  ·
 كلم). 65(      بین سلیانة وزغوان 4مضاعفة الطریق الوطنیة رقم  ·
 كلم). 22(      بزغوان 133مضاعفة الطریق الجهویة رقم  ·

 

استكمال الدراسات الخاصة بالطرقات المتعلقة بإنجاز وصالت طرقات سریعة  -
بالشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي تربط بین هذه المناطق والطریق 
السیارة وكذلك القیام بدراسة بعض الطرقات المرقمة أو المنعرجات المقترحة من قبل 

 المجالس الجهویة.
كلم  344,6المتعلق بتهیئة الطرقات المرقمة على مسافة  2014امج سنة برنستكمال ا -

منوبة وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسوسة وسلیانة  وهي :والیة  13موزعة على 
 والقیروان والقصرین وسیدي بوزید وتطاوین وقفصة وتوزر.

 .9نیة رقم والطریق الوط X 2استكمال إنجاز مشروع بناء المحول الرابط بین الطریق -
 10مترا خطیا موزعة على  1155جسرا بطول جملي قدره  11استكمال بناء  -

: بن عروس وزغوان وبنزرت وجندوبة وسلیانة وسوسة والمهدیة  والیات، وهي
 وسیدي بوزید ومدنین وتطاوین.

استكمال إنجاز القسط الثاني من مشاریع تهیئة المسالك الریفیة بالوالیات ذات األولویة  -
والیة  14كلم موزعة على  310مسلكا ریفیا بطول  71وتتمثل في تهیئة  2016لسنة 
زغوان وباجة وجندوبة والكاف وسلیانة والقیروان والقصرین وسیدي بوزید :  وهي

 وقابس ومدنین وتطاوین وقفصة وتوزر وقبلي.
ق للطرقات بتونس الكبرى المتعلق بمشروع بناء الطری 2016مواصلة برنامج سنة  -
X20  كلم. 15والمخرج الغربي للعاصمة بطول  31بین الطریق الجهویة رقم 
لتهیئة شبكة الطرقات المرقمة المتمثل في تهیئة حوالي  2016مواصلة برنامج سنة  -

منوبة وبن عروس  :والیة وهي  15كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  351,3
والمهدیة وصفاقس وسیدي بوزید  ونابل وزغوان وبنزرت وسلیانة وسوسة والمنستیر

  وقابس وتطاوین وقفصة وقبلي.
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ـط األو�ل من برنامج سنة  - كلم من المسالك الریفیة  630,2لتهیئة  2016مواصلة القس
زغوان وسلیانة وسیدي بوزید وقابس ومدنین  :والیات ذات أولویة وهي  9موزعة على 

  وتطاوین وقفصة وتوزر وقبلي.
ـق مواصلة إنجاز ال - ـن الطریق  X4طری ـق  Xبی ـة  X20والطری المبرمجة سن

2016.  
 

 مواصلة برنامج إقتناء أراضي لتحریر حوزة المشاریع الكبرى على غرار : -
o  تجاه القیروان وسیدي بوزید والقصرین إالطریق السیارة في

 جلمة). -تونس جزء(وقفصة 
o  الطریق الحزامیة للعاصمةX20. 
 

ـج سنة  - ـدن والذي یتمثل في : 2017مواصلة برنام ـة للم ـات المهیكل   للطرق
  

o  4منشآت فنیة على مفترقات الطریق الحزامیة كلم  8إقامة 
 بصفاقس.

o  كلم. 28تهیئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدینة صفاقس بطول 
o  كلم. 20,8تهیئة منعرج جرجیس بطول 
o  كلم : 60بین نابل وقلیبیة بطول  27مضاعفة الطریق الجهویة رقم 

 كلم. 28قربة بطول  –القسط األول :   * نابل  ×
 كلم.  23منزل تمیم بطول  –* قربة   القسط الثاني :  ×

  كلم. 9قلیبیة بطول  –* منزل تمیم                           
بین تاجروین والحوض بوالیة الكاف بطول      ةمواصلة مشروع تهیئة المسلك الرابط -

 كلم. 27
في إطار إنجاز مشروع سد� وادي الكبیر  17ریق الوطنیة رقم مواصلة تهیئة الط -

 بوالیة جندوبة.
          على مستوى  19مواصلة إنجاز مشروع سد� الثغرات بالطریق الوطنیة رقم  -

  كلم. 20بوالیة تطاوین بطول  جبل ماطوس
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ـات إ - ـروع إیصال الطریق السیارة إلى والی نطالق إنجاز الجزء األول من مش

ـدي بوزید والقصرین وقفصة الذي یتمثل في  ـروان وسی  –الطريق السيارة تونس القی

كلم وقد تم تحریر الحوزة العقاریة لهذا المشروع قبل انطالق  186على مسافة  جلمة
 االشغال.

 :ویتضمن هذا المشروع إنجاز 
 محوالت  9 ·
 ممرا علویا. 66ممرا تحتیا و 22 ·
 یاه السطحیة. منشاة مائیة كبرى لتصریف الم 14 ·
ـق السیارة على  4 · ـن الطری ـب م ـل جان ـ ـة بك ـراح ـات إست محط

ـوى مدن الفحص والشبیكة والسبیخة وحاجب العیون. ـ  مست
 كلم من الطرقات لربط مدینة الفحص بهذه الطریق السیارة. 16مضاعفة  ·

جلمة إلى  –وقصد اإلسراع في التنفیذ، تم تقسیم مشروع الطریق السیارة تونس 
  أقساط موزعة كما یلي : 8

v 4  كلـم بين تونـس والسبيخـة منهـا وصلـة  87أقسـاط أولـى بطـول

 كلـم على النحو التالي : 16الربـط بمـدينــة الفحـص بطول 

ـس   1قسط  ـ  كلم 26زغوان بطول  –: تون
 )2*2كلم ( 16كلم +  7بطول   الفحص  –: زغوان   2قسط 
 كلم 27 بطول  الناظور –: الفحص   3قسط 
 كلم 27بطول   السبیخة –: الناظور  4قسط 

 

v 4  وتتمثل في : 2019كلم سيتم التعهد بها سنة  99أقساط ثانية بطول 

 كلم 29,0القیروان بطول  – : السبیخة 5قسط 
 كلم  29,0حفوز بطول  – : القیروان 6قسط 
 كلم 21,4بطول   وادي زرود – : حفوز 7قسط 
  .كلم 19,6ول جلمة بط – : وادي زرود 8قسط 
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والذي یشمل  م د 774بـ بكلفة تقدر  بناء جسر بنزرتانطالق أشغال مشروع  -
  المكونات التالیة :

 مترا. 56كلم وبعلو�  2بناء جسر قار بطول  ·
 كلم لربط مدینة بنزرت بالطریق السیارة. 11إنجاز وصلة مضاعفة بطول  ·
 .8رقم بناء محول على مستوى الطریق السیارة والطریق الوطنیة  ·
 بناء محول على مستوى جرزونة الجنوبیة والقطب التكنولوجي. ·
 بناء محول على مستوى جرزونة الشرقیة ومنزل عبد الرحمان. ·
 .11بناء محول على مستوى الطریق الوطنیة رقم  ·

ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة استكمال الدراسات والشروع في أشغال مشروع  -

 .19كلم منها قسط یمر عبر الطریق الوطنیة رقم  55ة بطول ویتمثل في إنجاز وصل 1أ
االنطالق الفعلي في األشغال بعد استكمال الدراسات التنفیذیة لمشروع تعصیر الطریق  -

ـالـات الشمـن البلدیـة بیـالرابط وى ـر على مستـوسیع الجسـر تـة عبی
 كلم. 3بطول  Z4 -  1ة رقم ـوطنیـریق الـالط
لمضاعفة الطريق  2018ألشغال إنجاز المشروع المرسم سنة االنطالق الفعلي  -

كلم باعتبار مضاعفة  7,5) على مسافة 117(الطریق الجهویة رقم الرومانية بمدنين 
 مترا خطیا وذلك بعد استكمال الدراسات التنفیذیة. 160الجسر الحالي بطول 

ـول  - ـة بط ـاء منشأة فنی ـال بن ـالق أشغ ـق ا 2,5انط ـة كلم على الطری لجهوی
ـم   .2018بعد تحیین تكلفتها المرسمة سنة  لربط مدينة قربص بشبكة الطرقات 128رق

مترا  4260جسرا بطول إجمالي قدره  31لبناء  2019و  2018مواصلة برنامجي  -
 والیة.  20خطیا موزعة على 

ـج  - ـة  2018مواصلة برنام ـة  20لتهیئ ـ ـى مساف ـیا عل ـكا ریف كلم  151,7مسل
 والیات وهي باجة والقیروان والقصرین وسیدي بوزید وقابس وقبلي. 6موزعة على 

ـج المرسم سنة  - ـ كلم  173,1مسلكا ریفیا بطول  28لتعبید  2018مواصلة البرنام
والیات وهي نابل وباجة وسلیانة وسوسة والمهدیة وصفاقس والقصرین  9موزعة على 

 ومدنین وتوزر.
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ـة  - ـروع تهیئ ـش ـة م ـواصل ـة  الطرقـات بواليـة مدنيـنكلم من  22م موزع
 على النحو التالي :

ـة رقم  969تهیئة الطریق المحلیة رقم  · ـوی ـق الجه  108بین الطری
 كلم. 18وسیدي مخلوف بطول 

 كلم. 4بطول  967تهیئة الطریق المحلیة رقم  ·
 

 20الطريق الوطنية رقم لتهیئة  2018اإلنطالق الفعلي ألشغال المشروع المرسم سنة  -

 كلم بعد إستیفاء الدراسات التنفیذیة. 57بطول  يـة قبليبوال
ـروع المرسم سنة  - ـالق أشغال المش لربط المنطقة الحر�ة لألنشطة  2018انط

ت وبمیناء جرجیس والذي یشمل االتجاریة واللوجستیة ببن قردان بشبكة الطرق
ردان المتمثل في طریق حزامیة مضاعفة حول بن ق منعرج بن قردانبالخصوص إنجاز 
 كلم. 9على طول  من الجهة الشمالیة

 

  والمتمثلة بالخصوص في : 2019مواصلة المشاريع الكبرى التي تم التعهد بها سنة 
 

والیة  12كلم موزعة على  321,8على مسافة تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  -
ـر والمهد : وهي ـاف وسوسة والمنستی ـة والك ـة وجندوب ـات بنزرت وباج ـة والی ی

ـروان والقصرین وتطاوین وتوزر بتكلفة قدرها  ـس والقی  .م د 245وصفاق
م  80في حدود  للترفيع رأس مال شركة تونس الطرقات السيارةرصد القسط الثاني  -

م د ستبلغ اإلعتمادات  100والبالغ  2019وبإعتبار القسط األول الذي رصد سنة   د
   م د. 180المرصودة لفائدة الشركة الجملیة 

إلستكمال أشغال الطرقات السیارة التي  رأس مال الشركة ه المساهمة فيخصص هذتوس
  هي بصدد اإلنجاز وهي على التوالي:

 

 كلم.  84مدنین بطول  -الطریق السیارة قابس  §
 كلم. 104رأس الجدیر بطول  -الطریق السیارة مدنین  §
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ـال  ـا في مج فإنه  جســورالصيـانـة الدوريـة لشبكـة الطرقـات والأم
ـالل سنة  ـي  2020سیتواصل خ   :انجاز ما یل

 

ـج  - ـ ـى  493بطول  صيانــة الطرقــات المرقمــةبرنام ـ ـة عل ـ كلم موزع
ـا تغلیف  24 ـة منه ) والعنایة بتدعیم enrobéكلم بالخرسانة اإلسفلتیة ( 146,2والی

تثبیت  كلم من الطرقات المرقمة إضافة إلى 402,1حواشي الطریق على مسافة 
ـة  ـساف ـى م ـل ـق ع ـری ـي الط ـواش ـم وتغلیف سطحي للطرقات  167.8ح كل

ـغ 179على مسافة  ـة تبل ـة جملی ـف ـات بكل ـرق ـن الط   .م د 50 كلم م
 

مسلكا على مسافة  72یشمل صیانة  الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفيةبرنامج  -
  .م د 50والیة بكلفة  18كلم موزعة على  425,7

 
نامج خاص یتعلق بالقیام بإصالح االضرار الناجمة عن الفیاضانات بمختلف بر -

ـدرها   ـ ـة ق ـار بكلف ـل األمط ـراء تهاط ـررة ج ـ م  45الوالیات والمناطق المتض

وتشمل هذه األشغال إصالح المعابر والمنشآت المائیة والجدران الواقیة للطرقات د، 
 إضافة إلى حواشي الطرقات المتضررة. 

بالبرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب المتعلق  2019سنوي الخاص بسنة  قسط -

ـات  الشهائد العليـا ـة للطرق ـة العادی ـال الصیان ـرى في مج لبعث مقاوالت صغ
ـا  ـة قدره  :والذي یشمل االختصاصات التالیة م د 25بتكلف

 التشویر وتجهیزات الطریق ·
 للمنشآت المائیة تنظیف الطرقات والحواشي والصیانة العادیة ·
 إصالح قارعة الطریق  ·
 صیانة اإلنارة العمومیة  ·

 م د. 10برنامج الصیانة الدوریة للجسور بكلفة  -
والمتمثل في إنجاز التنویر العمومي وممر�ات  تهيئات السالمة المروريةبرنامج  -

 .م د 5للمترجلین بكلفة قدرها 
 



44 
  

  :كما سیتواصل التعهد بأشغال 
 

ـة الفحص على مسافة تهیئة الطریق الح -  .م د 15كلم بكلفة قدرها  3زامیة لمدین
ـول  - ـم یهم  24برنامج تهیئة المسالك الریفیة بط والیات وهي جندوبة والكاف  4كل

  .م د 8وبنزرت والمهدیة بكلفة جملیة قدرها 
 

ـة رقم  - ـق المحلی ـة الطری ـة  661تهیئ ـة بوالیة سلیان ـن الجمیالت والروحی بی
ـة قدرها 24,5 على مسافة   .م د  7 كلم وبتكلف

 

ـارة  - ـق السی ـاز الطری ـات إلنج ـل الشبك ـارات وتحوی ـي وعق ـاء أراض إقتن
ـات  -جلمة  -تونس  ـة الطرق ـع مضاعف ـر حوزة مشاری ـك تحری قفصة وكذل

ـة .   المرقم
 

ـة . - ـك الریفی ـور والمسال ـات والجس ـع الطرق ـات خاصة بمشاری ـداد دراس   إع
  

 : الجديدةشاريع والبرامج هم المأ -2
 

  : الشروع في انجاز عدة مشاریع كبرى مهیكلة على غرار  2020ینتظر خالل سنة 
  

المتمثل في مضاعفة  الطرقات العرضيةإلنجاز مشروع  اإلعداداالنطالق في  -
الرابطة بین الوالیات الداخلیة بسیدي بوزید  13الطریق الوطنیة رقم 

  على مستوى والیة صفاقس. 1والقصرین والطریق السیارة أ
 

هذه العقاریة الالزمة لتوسیع تحریر حوزة  2020ومن المنتظر بالنسبة لسنة 
  .كلم  182اعفتها على مسافة ـد مضـالطریق الوطنیة قص

  

تجاه  إجلمة في  - هذه الطریق ستربط الحقا الطریق السیارة الداخلیة تونس
  .ررأس جدی -  صفاقس -قفصة بالطریق السیارة تونس

   القتناء األراضي للغرض. م د 30وقد تم ترسیم إعتماد قدره  
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  : 2020تهيئة الطرقات المرقمة لسنة برنامج  -
 

م  385والیة بتكلفة جملیة قدرها  14كلم موزعة على  382یتمثل البرنامج في تهیئة 

كلم موزعة  130في حدود  2020نطالقه سنة ا. وقد تم ترسیم قسط أول ینتظر د
  .م د 131والیات وهي الكاف والمهدیة والقیروان وقفصة بتكلفة قدرها  4على 

  

  : 2020برنامج تدعيم الطرقات المرقمة لسنة  -
 

والیة بتكلفة جملیة  24ة على ـوزعـكلم م 860دعیم ـامج في تـل البرنـیتمث
  .م د 451قدرها حوالي 

  

م  104لم بتكلفة ك 198في حدود  2020وقد تم ترسیم قسط أول ینتظر إنطالقه سنة 

  هي نابل والمنستیر وصفاقس وقابس وتطاوین وقفصة.ووالیات  6ویتوزع على  د
  

  انطالق برنامج جديد خاص بتهيئة المسالك الريفية : -
  

كلم من المسالك الریفیة موزعة على جل الوالیات بتكلفة  912یتعلق البرنامج بتهیئة 
 2020سنة  م د 165تعهد قدرها . وقد تم ترسیم اعتمادات م د 336جملیة قدرها 

  والیة. 22كلم موزعة على  450وذلك للشروع في تهیئة حوالي 

  مضاعفة مدركة الساحل :  -
 

كلم من الطرقات الرابطة بین والیتي  37یتمثل المشروع في مضاعفة حوالي 
  .م د 75المنستیر وسوسة في اتجاه المهدیة بتكلفة قدرها 

  تهيئة مسالك ريفية :برنامج  -
  

  یتمثل البرنامج في تهیئة مسالك ریفیة بوالیات :       
  

  م د 15,0بتكلفة   كلم 50بطول   حدودیة مسالك 8  القصرين

  م د 9,3بتكلفة   كلم 27بطول   مسالك 6  جندوبة

  م د 12,0بتكلفة   كلم 80بطول   مسالك 3  قفصة

  م د 2,3بتكلفة   كلم 7,4بطول   مسالك 5  باجة

  م د 1,8بتكلفة   كلم 9,5بطول    مسالك 3  الكاف
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 .م د 5,7بتكلفة حوالي  والية سيدي بوزيدبطرقات بمداخل مدن  -

 .م د 10بتكلفة دراسات خاصة يالطرقات  -
  

كما ينتظر انطالق البرنامج السنوي الخاص بالصيانة الدورية للطرقات والمسالك 

  يتمثل في ما يلي : 2020والجسور لسنة 

  

مسلكا ریفیا بطول  79یتعلق بصیانة  ة المسالك الريفية :الصيانة الدورية لشبك -
 م د 60بتكلفة قدرها   والیة 21كلم موزع على  429جملي قدره 

كلم من  1622یتمثل في صیانة  الصيانة الدورية لشبكة الطرقات المرقمة : -
كلم تغلیف بالخرسانة االسفلتیة  564كلم شحن لحواشي الطریق و 784الطرقات منها 

غلیف سطحي كما یحتوي البرنامج على تغلیف بطبقة مضاعفة لحواشي الطریق وت
  . م د 100كلم من الطرقات المرقمة. وتبلغ تكلفة هذا البرنامج  274على مسافة 

 .م د 5,1بتكلفة  الصيانة الدورية للجسر المتحرك ببنزرت  -
 

ل سنة ینتظر انطالق هذا البرنامج السنوي خال : تهيئة السالمة المرورية  -
 هیئة وتصریف میاه األمطار بالطرقات الجهویة التالیة :ت لیشمل 2020

 

 كلم 2,4مسافة :        على  بوالیة تونس    33رقم  ·
  كلم 2,5  :       بوالیة المهدیة على مسافة 191رقم  ·

  : نفقات العمليات المالية -3-4
 

 

لمالیة تعهدا ودفعا لبرنامجنفقات ضبطت  تحتیة البنیة ال العملیات ا
 2019سنة  دأ 100000مقابل  دأ 80000 في حدود 2020لسنة  للطرقات

  .(تمویل عمومي)
  

  :على النحو التالي وتتوزع حسب طبیعة النفقة 
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  (بحساب أ د)

  
نفقات العملیات 

  المالیة
  

 التطور  2020 تقديرات  2019 ق م

    %  المبلغ  التبويب الجديد  التبويب الجديد  التبويب القديم
  

      80000       الدولة موارد      
  بقیة النفقات

     100000 100000  (التمویل العمومي)

  20-  -20000  80000  100000  100000  الجملة العامة

  
  

رأس مال شركة تونس في   لترفيعباالخاص  القسط الثانيالمرصود، ویمثل اإلعتماد 

 2019ذي رصد سنة وبإعتبار القسط األول ال.  م د 80في حدود  الطرقات السيارة
  م د.  180لفائدة الشركة  المسندةم د ستبلغ اإلعتمادات الجملیة  100والبالغ 

  

إلستكمال أشغال الطرقات السیارة  رأس مال الشركة ه المساهمة فيخصص هذتوس
  التي هي بصدد اإلنجاز وهي على التوالي:

 

 كلم.  84مدنین بطول  -الطریق السیارة قابس  §
 كلم. 104رأس الجدیر بطول  -دنین الطریق السیارة م §

  
  .2020ومن المنتظر اإلنتهاء كلیا من هذه األشغال في السداسي الثاني لسنة 
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  حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت : 2البرنامج 
 

   : تقديم البرنامج واستراتيجيته –1

 تتمثل إستراتیجیة مجال حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في
  : المنشآت فیما یلي

  

ا على تنفيذ مخطط حماية المناطق العمرانية من الفيضانات والتي ترتكز أساس §

 : استراتيجي يتمثل في

 

إعداد برنامج سنوي إلنجاز مشاریع الحمایة من الفیضانات وذلك بغرض إتمام تنفیذ   -
المشاریع المبرمجة بالدراسة اإلستراتیجیة المنجزة في الغرض والممتدة إلى غایة سنة 

والتي هي عرضة  إضافة إلى المشاریع التي یتم إنجازها بالمناطق ذات األولویة 2020
 أكثر من غیرها لخطر الفیضانات،

بهدف التوصل إلى حمایة كامل  2050تحیین الدراسة اإلستراتیجیة إلى غایة سنة   -
 مناطق تراب الجمهوریة من خطر الفیضانات،

تعهد جمیع منشآت الحمایة المنجزة بالتنظیف والصیانة والتدعیم وذلك بصفة دوریة   -
  وكلما استلزم األمر ذلك.

 

 : حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية وترتكز أساسا على §
 

تحدید وإعادة تحدید الملك العمومي البحري لعدة أجزاء من الشریط الساحلي والمواني  -
البحریة وتجسیدها على أرض الواقع وذلك باستعمال آلیات علمیة خالل الفترة الممتدة 

 ،2021و 2016سنوات  بین
 ،نة حدود الملك العمومي البحري وارتفاقاته على طول الشریط الساحليرقم -
إعداد الدراسات الفنیة وإنجاز أشغال مشاریع حمایة الشریط الساحلي من االنجراف  -

 باالنجرافنجراف بحري والمناطق المهددة االبحري للمواقع للمناطق التي شهدت 
 البحري،
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ادة تهیئة المواني البحریة كصاحب منشأ متابعة تنفیذ أشغال إحداث أو توسعة وإع -
 مفوض.

 

 : إحكام إنجاز مشاريع البنايات المدنية كصاحب منشأة مفوض §
وضع خطة وطنیة كفیلة بتنمیة وتطویر البناء المستدام في إطار سیاسة متكاملة تأخذ  -

  : بعین االعتبار العنصر البیئي والتطور التكنولوجي في المجال عبر
 یات مقتصدة للطاقة وصدیقة للبیئة بما یعزز البناء المستدام،انجاز مشاریع بنا ·
في مختلف مراحلها  لتصرف في عدد هام من المشاریع الوطنیةاإنجاز ومتابعة و ·

منذ البرمجة الوظیفیة والفنیة ومختلف مراحل الدراسات ومتابعة اإلنجاز إلى حین 
 ،استالمها

 ،ةقاربة اإلجتماعیمالتأخذ بعین اإلعتبار إنجاز دراسات معماریة  ·
تقدیم المساندة الفنیة لعدید الوزارات إلنجاز مشاریع البنایات في القطاعات  ·

 المعنیة،
 تعزیز التشریعات والقوانین في مجال البناء المستدام. ·
  : ضمن سياسة البرنامجتكافؤ الفرص والمساواة  مبدأ تطبيق §

صابة أو المرض أو العجز و في مراحل حیاته لإلأقد یتعرض اإلنسان منذ والدته 
یترتب علیه آثار سلبیة تحد من قدرته على تلبیة احتیاجاته الشخصیة خصوصا في حدود 
بیئته السكنیة ومحیطه، وقد تتسع تلك اآلثار لتشمل حیاته النفسیة واالجتماعیة والتعلیمیة 

ماعیة واالقتصادیة والوظیفیة، مما قد یؤدي إلى اختالل في الوظائف واألدوار االجت
 المتوقعة منه.

  

ومن أبرز ما ینادي به األشخاص المعوقین وذوي االحتیاجات الخاصة العیش المستقل 
واالدماج في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة في البالد وذلك عبر تسنین تشریعات شاملة 

لألشخاص ذوي االعاقة وحمایتها، لیعیش هؤالء  تهدف إلى تعزیز الحقوق األساسیة
  األشخاص حیاة مرضیة ومستقلة كطالب وعاملین وأفراد أسرة ومواطنین. 

فضل للفضاءات األستغالل إلمن ناحیتها قد تحتاج المرأة لتدابیر خاصة تمكنها من ا
لتهیئة التجهیز واإلسكان وا مهمةتلعب في هذا اإلطار العمومیة  والفضاءات المشتركة و
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الترابیة دورا جوهریا في تحقیق هدف التنقل ونفاذ ذوي االعاقات الى البنایات المستقبلة 
للعموم والمجمعات السكنیة المشتركة، من خالل أهداف البرنامج الثاني "حمایة المناطق 

 :العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت" و التي تتمثل في 
  

ا راسات معماریة متضمنة للنوع االجتماعي " ولتوظیف هذ"إنجاز د: 1.1.2الهدف  ·
إلعداد المیزانیة المراعیة للمساواة بین الجنسین ومختلف الفئات االجتماعیة یجب  الهدف

 د األثر االجتماعي واالقتصادي لمشاریع البنیة التحتیة.یالقیام بدراسات لتحد
  

للعموم  صة منها الموجهةخا ةیتصمیم البنایات المدنیة المستقبل وللغرض یتعین
إعداد المیزانیة وبالتالي  باعتبار مقاربة النوع اإلجتماعي، كالكلیات والمستشفیات

  .المراعیة للنوع االجتماعي في قطاع البناء
 
  

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت ویحتوى برنامج 
  : برامج فرعیة وهي 3 لىع

  

 حماية المناطق العمرانية من الفيضانات  : 1ي البرنامج الفرع ·
 الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت حماية  : 2البرنامج الفرعي  ·
واحدة وحدة عملیاتیة  24(یضم البرنامج الفرعي الجهوي  : 3البرنامج الفرعي  ·

 بكل والیة) 
 
 

والشریط  حمایة المناطق العمرانیة خارطة برنامجویبین الرسم البیاني الموالي 
 الساحلي والتحكم في المنشآت
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  حماية المناطق العمرانية خارطة برنامج 

  والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في وتتوزع میزانیة برنامج 
  : حسب األنشطة على النحو التالي 2020لسنة  المنشآت

  

 

والتحكم حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي 
 في المنشآت

 2 البرنــامج

  

 البرامج الفرعیة

الھیــاكل المتدخلة
 

وحدات 
  عملیاتیة

  

  

فاعلین 

 عمومیین

اإلدارة العامة 
للمصالح الجوية 

شركة الدراسات 
والنهوض بتونس 

 الجنوبية

شركة الدراسات 
تهيئة السواحل 
الشمالية لمدينة 

 صفاقس

شركة الدراسات 
والنهوض بتونس 

 الجنوبية

الشر�ط  حماية
الساح�� وإح�ام 

 �شآتإنجاز امل

شركة الدراسات 
واستصالح سبخة بن 

 غياضة

المياه إدارة
  العمرانية

ال��نامج الفر�� 
 ا���وي 

  الجهوية اإلدارة

حماية املناطق 
العمرانية من 
  الفيضانات
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  : داء البرنامجأ -2

   :یتمثل إطار أداء البرنامج في ما یلي 
  

   : األهداف اإلستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات قيس اآلداء -2-1
 

على المنشآت  حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم فيیحتوى برنامج 
 : وفق كل برنامج فرعي تراتیجیة التالیةاإلسهداف األ
v حماية المناطق العمرانية من الفيضانات:  1نامج الفرعي البر 

  

وضمان  لتحكم في مياه السيالن على مشارف التجمعات السكنية: ا 1.1.2الهدف  ·

 وظيفية المنشآت المنجزة
 

     

201620172018202020212022
المؤشر 1.1.1.2: النسبة 

التراكمیة إلنجاز مشاریع 
المخطط اإلستراتیجي

%9197989698100

لمؤشر 2.1.1.2: النسبة 
السنویة لجهر المنشآت 

المنجزة للحمایة من الفیضانات
%83889498959697

2019مؤشرات قیس آداء الهدف
تقدیرات إنجازات

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.1.2

الوحدة

  
  

v  الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت حماية:  2البرنامج الفرعي 
  

المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي  : 2.2.2  هدفال ·

 والتحكم في انجاز المنشآت البحرية 

      

201620172018202020212022
المؤشر 3.2.2.2: النسبة 

التراكمیة إلنجاز مشاریع حمایة 
الشریط الساحلي

%19,4324271,990,7100__

المؤشر 4.2.2.2: امستوى 
اآلداء الفني للمشاریع البحریة 

المنجزة
%______60656570

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف2.2.2

الوحدةمؤشرات قیس آداء الهدف
إنجازات

2019
تقدیرات
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  .: تعزيز البناء المستدام بمثالية البناءات العمومية 3.2.2 الهدف ·
  

      

201620172018202020212022
المؤشر 5.3.2.2: النجاعة 

الطاقیة للبنایات
kwh 80787877767575م2/السنة

المؤشر 6.3.2.2: العدد 
التراكمي للدراسات الراعیة  

للنوع اإلجتماعي
152025عدد

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3.2.2

الوحدةمؤشرات قیس آداء الهدف
إنجازات

2019
تقدیرات

 

v البرنامج الفرعي الجهوي:  3 البرنامج الفرعي 
  

 احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات:  4.2.2 الهدف ·
  4.2.2الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 

  

مؤشرات قيس أداء 
  الوحدة  الهدف

  انجازات

2019  
  يراتتقد

     
   2016  2017  2018 2020 2021 2022 

نسبة : 1.4.2.2 المؤشر
استهالك االعتمادات 

  المفوضة
% 93 94  94  95  98 100 100 

  

  

   : أنشطة البرنامج -2- 2
  

 األنشطة  التدخالت  المؤشرات  األهداف

  : 1.1.2 الهدف
التحكم في مياه 
السيالن على 
مشارف التجمعات 
السكنية وضمان 

ظيفية المنشآت و
  المنجزة

:  1.1.1.2 المؤشر
النسبة التراكمیة إلنجاز 
مشاریع المخطط 

  اإلستراتیجي

إعداد الدراسات وإنجاز األشغال لحمایة   
  المناطق العمرانیة من الفیضانات

:  2.1.1.2 المؤشر
النسبة السنویة لجهر 
المنشآت المنجزة للحمایة 

  من الفیضانات

  صیانة المنشآت

  ط الدعمنشا  

:  2.2.2الهدف 
المحافظة على 
الملك العمومي 
البحري وحماية 
الشريط الساحلي 
والتحكم في انجاز 

  المنشآت البحرية

  : 1.2.2.2المؤشر 
النسبة التراكمیة إلنجاز 
مشاریع حمایة الشریط 

 الساحلي

تحدید وإعادة تحدید  -
  الملك العمومي البحري.

إعداد الخطوط المرجعیة -
  العالن طلبات العروض

إعالن طلبات العروض  -
وتقییم العروض وابرام 
الصفقات العمومیة الخاصة 
بمشاریع حمایة الشریط 
الساحلي من االنجراف 

  البحري
إعداد ملفات الختم  -

  النهائي 

a.   حمایة الشریط الساحلي من
االنجراف البحري واحكام انجاز 

 ةالمنشآت المینائی
b.  مراقبة ومتابعة مشاریع شركة

   TAPAROURA تبرورة
c. مراقبة ومتابعة مشاریع شركة 

 الدراسات والنهوض بتونس الجنوبیة
SEPTS  

d.  مراقبة ومتابعة مشاریع شركة
   الدراسات والتهیئة لسبخة بن غیاضة
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  :  2.2.2.2المؤشر  
مستوى األداء الفني 
النجاز المشاریع 

  المفوضة

جعیة إعداد الخطوط المر -
  العالن طلبات العروض

المساهمة في تقییم  -
العروض وابرام الصفقات 
العمومیة الخاصة بمشاریع 
  المواني والمنشآت البحریة

  متابعة انجاز المشاریع  -
إعداد ملفات الختم  -

  النهائي 

:  3.2.2 الهدف
تطوير البناء 
المستدام بمثالية 

  البنايات العمومية

  :  1.3.2.2المؤشر 
اعة الطاقیة للبنایات النج

  المدنیة  

دراسات حول قطاع  -
  البناء واألشغال العمومیة

أشغال تهیئة المعبر  -
  الحدودي بالذهیبة

متابعة إنجاز البنایات  -
  المدنیة

أنجاز بنایات مقتصدة للطاقة وإتقان 
  نوعیة و تقنیات البناء

  :  2.3.2.2المؤشر 
العدد التراكمي للمشاریع 

تضمنة للنوع المعلنة والم
  االجتماعي

دراسات مشاریع البنایات 
  المدنیة

:  4.2.2الهدف 
احكام انجاز 
المشاريع المفوضة 

  بالجهات

  :  1. 4. 2.2المؤشر 
نسبة استهالك االعتمادات 

  المفوضة 
  

a.  انجاز المشاریع المفوضة الخاصة
 بالبنایات المدنیة

b.  انجاز مشاریع الصیانة وتركیز
 البحري عالمات الملك العمومي

c. (وسائل مصالح) نشاط مساندة  

  

   : نفقات البرنامج -2
 

 حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم فينفقات برنامج ضبطت 
أي بزیادة  2019سنة  أ د 87193 مقابل أ د 114043.4في حدود  2020لسنة المنشآت 

  .أ د 26850.4قدرها 
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حمایة المناطق العمرانیة  
والشریط الساحلي والتحكم في

المنشآت

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج    حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت لسنة 

2البرنامج

إعداد الدراسات و إنجاز األشغال لحمایة المناطق العمرانیة من
الفیضانات

75 000

113صیانة المنشآت

حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت
المینائیة

8 105

000 1لمراقبة ومتابعة مشاریع الشركة TAPAROURA دعم الدولة لشركة

250لمراقبة ومتابعة مشاریع الشركة SEPTS دعم الدولة لشركة

250لمراقبة ومتابعة مشاریع الشركة Ben Ghayadha دعم الدولة لشركة

490 11إنجاز بنایات مقتصدة للطاقة و التحكم في جودة تقنیات البناء

836 17المساندة

114 043  المجموع :
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2020كمـا تتوزع تقدیرات  : 

1 861 200546 00075 000 00077 407 200 حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات1

14 959 000232 00018 590 00035 381 000 21 600 000
حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت

94 32094 320 Aحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تونس

58 84058 840 Bحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة أریانة

93 32193 321 Cحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بن عروس

15 18015 180 Dحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة منوبة

97 86497 864 Eحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة نابل

9 5809 580 Fحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة زغوان

86 78086 780 Gحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بنزرت

65 08065 080 Hحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة باجة
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90 64090 640 Iحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة جندوبة

9 6809 680 Jحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة الكاف

8 5408 540 Kحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة سلیانة

18 43018 430 Lحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القیروان

28 86028 860 Mحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القصرین

12 78512 785 Nحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة سیدي بوزید

72 50072 500 Oحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بسوسة

83 71683 716 Pحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المنستیر

100 930100 930 Qحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المهدیة

100 838100 838 Rحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة  صفاقس

8 3608 360 Sحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قفصة

12 22012 220 Tحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة توزر

9 2169 216 Uحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قبلي

87 71087 710 Vحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قابس
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81 19081 190 Wحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة مدنین

8 6208 620 Xحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تطاوین

16 820 2002 033 20093 590 000114 043 400 000 600 1جمـــلة البرنامج 2
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 :  أجیرنفقات الت -3-1
 

 

لت اتـنفقضبطت    حمایة المناطق العمرانیة والشریط  أجیر تعھدا ودفعا لبرنامجا

 د أ 13909 مقابل د أ 16820.2 في حدود 2020 لسنة المنشآت الساحلي والتحكم في
على النحو توزع حسب طبیعة النفقة تو أ د 2911.2أي بزیادة قدرھا  2019لسنة 

  :التالي
  (بحساب أ د)

  
  نفقات التأجیر

  

 تقدیرات  2019 ق م
 التطور  2020

  %  المبلغ  الجدید  التبویب الجدید  التبویب القدیم
  20,9  2911.2  16820.2  13909  13909   موارد للدولة

الموارد الذاتیة 
  0  0  0  0  0  للمؤسسات

  20,9  2911.2  16820.2  13909  13909  الجملة العامة

 

وھو یشمل العدد الجملي لألعوان عونا  609ھذا البرنامج كما یبلغ العدد الجملي ألعوان 

على ویتوزعون حسب البرامج الفرعیة والھیاكل المرخص فیھم بالمصالح المركزیة والجھویة، 

   :لي التا النحو

  
  

  

  البرنامج الفرعي
االدارات أعوان 

  المركزیة والجھویة

  72  حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات

الشریط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت حمایة 

  المینائیة

537  

  609  المجموع العام
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 :  التسییرنفقات  -3-2
 

 

لتـنفقضبطت   حمایة المناطق العمرانیة والشریط  تعھدا ودفعا لبرنامج سییرات ا

لسنة  د أ 2064 مقابل د أ 2033.2 في حدود 2020 لسنة المنشآت في الساحلي والتحكم

  : ليی كماوتتوزع حسب طبیعة النفقة  أ د 30.8أي بنقص قدره  2019
  

  (بحساب أ د)

  
  نفقات التسییر

  

 تقدیرات  2019 ق م
 التطور  2020

  %  المبلغ  الجدید  التبویب الجدید  التبویب القدیم
  -1,5  -30.8  2033.2  2064  2064   موارد للدولة

  0  0  0  0  0  الموارد الذاتیة للمؤسسات

  -1,5  -30.8  2033.2  2064  2064  الجملة العامة

 

 :  اإلستثمارنفقات  -3-3
 

 

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي  لبرنامجستثمار ات اإلـنفقضبطت   

 2019لسنة  د أ 71220 مقابل د أ 93590 في حدود 2020لسنة  المنشآت والتحكم في

  .أ د 22370ا قدرھ زیادةأي ب



نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
61

مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

بحساب ألف  دینار

2020 تقدیراتالبیـــان

  أد  و93590 في حدود  2020ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت لسنة 
 تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي

الدفعالتعهد
حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات

75 000 228 462

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت
18 590 34 857

المجموع
93 590 263 319



نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
62

مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

بحساب ألف  دینار

2020 تقدیراتالبیـــان

  أد  و93590 في حدود  2020ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت لسنة 
 تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي

الدفعالتعهد
حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات

75 000 228 462

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت
18 590 34 857

المجموع
93 590 263 319



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

63

14 500

600

78 390

15 200

78 49015 10093 590 المجموع 

مشاریع جدیدة

890 63مشاریع بصدد اإلنجاز 132 469

94 450

226 919

30 000

6 400

36 400

162 469

100 850

263 319

14600



و قد تطورت نفقات اإلستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما یلي: 

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 020

64

البیان

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

390 46978 162مشاریع بصدد اإلنجاز

100 85015 200

93 590 263 319
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v حمایة المناطق العمرانیة والشریط برنامج ل اإلستثمار تحلیل نفقات
 : الساحلي والتحكم في المنشآت

حمایة المناطق العمرانیة والشریط  ستثمار المرصودة لبرنامجات اإلـنفقضبطت  

لي ی وستخصص لما د أ 93590في حدود  2020لسنة  المنشآت الساحلي والتحكم في

:  
 

 : المتواصلةبرامج ھّم المشاریع والأ -1
  حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات : 1 البرنامج الفرعي  ×

الكاف وقصـور الساف :للمدن التالیة استكمال برنامج حمایـة المدن من الفیضانـات  ·

ونفطـة وتالة وجّمال وتونس الغربیة وتطاوین وسبیطلة وبنزرت وزرمدین ونفزة 

وتطاوین والمزطوریة وبني حسان ومارث  وفوسانة والقصرین وجرجیس والردیف

  بقابس ومنطقة النزلة الجوفیة بمدینة قبلي.

 مواصلة تھیئة وادي المنصورة بمدینة القیروان. ·

وھي  2019المرسمة سنة  مدن من الفیضانات 7حمایة مواصلة إنجاز برنامج  ·

بن قردان بزغوان و صوافببنزرت و ورأس الجبلبنابل  الصمعةوسوسة و المكنین
الصیانة الدوریة لمنشآت حمایة بقابس باإلضافة إلى برنامج  مطماطة الجدیدةبمدنین و

لفائدة  م د 11منھا م د  46. وقد بلغت تكلفة جملة ھذه المشاریع المدن من الفیضانات

 ،بعنوان دراسات وإقتناء أراضي م د 2الصیانة الدوریة للمنشآت المائیة و

راتیجیة للتصرف في مخاطر الفیضانات بتكلفة كما سیتواصل إعداد الدراسة اإلست ·

 :والتي تھدف إلى  م د 5قدرھا 

 تشخیص الوضعیة الحالیة لكل منشآت الحمایة من الفیضانات. -

 إعداد قاعدة معطیات جغرافیة للمنشآت. -

 إعداد خرائط للمناطق المھددة بالفیضانات.  -

 وضع إستراتیجیة للحد من تأثیرات التغیرات المناخیة. -

 طة حمایة وتدّخل قوامھا سلم أولویات.وضع خ -
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الشریط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت حمایة  : 2 البرنامج الفرعي  ×
  المینائیة

والمدرجة ضمن ھذا  2020التي سیتم استكمالھا خالل سنة  المشاریعتتمثل أھم 

أشغال حمایة السواحل البحریة من اإلنجراف البحري بالنسبة لشواطئ  البرنامج في

لمھدیـة وبني فتایل بجرجیس وجبنیانة وشاطئ حومة السوق جربة وأجیم وشواطئ ا

لسبخة بن غیاضة  يطبرقـة وفالز المنستیر إضافة إلـى أشغال فـتح المسطح المائ

 بالمھدیة.

لسنة  ة من االنجراف البحريـل البحریـة السواحـحمایبرنامج كما سیتواصل انجاز 

احـل ببنزرت وجبنیانـة (القسط الثالث) وفـالز المنستیـر المتمثل في حمـایـة السو 2019

(القسط الرابع) وأشغال استصالح سبخة بن غیاضة (أشغال دعم وحمایة القنال الشمالي 

باإلضافة إلى الدراسات  م د 5,7من التموجات البحریة). وتبلغ تكلفة جملة ھذه المشاریع 

  م د. 1,2ھا الخاصة بالھیاكل واألمالك البحریة بتكلفة قدر
  

 : الجدیدةھّم المشاریع والبرامج أ -2
  حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات : 1 البرنامج الفرعي  ×

خاص بحمایة المدن من الفیضانات بتكلفة  2020ینتظر انطالق برنامج جدید سنة 

  یتمثل في : م د 89إجمالیة قدرھا 

ثل األشغال في حمایة مناطق رواد حمایة تونس الشمالیة والشرقیة من الفیاضانات وتتم -

وسكرة والكرم الغربي والبحر األزرق والمرسى والحوض الساكب لوادي قرب وروریش 

(النصر والمنازه وحي الخضراء والحي األولمبي وأریانة العلیا إلى البحیرة الشمالیة 

وسیتم االنطالق في الدراسات  م د 154لتونس). وتبلغ التكلفة الجملیة لھذا المشروع 

 .م د 5.9بتكلفة  2020التفصیلیة سنة 

كما سیتم الشروع في دراسة حمایة وادي بقابس یتمثل في تھیئة وادي قریعة وانجاز  -

م  1.5     . وقد تم ترسیم اعتماد خاص بالدراسة قدرهم د 43معبرین بتكلفة جملیة قدرھا 

 .2020سنة  د
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لسبالة بسیدي بوزید ومدنین وغمراسن بتطاوین ومنطقة حمایة مدن ملولش بالمھدیة وا -

الودیان بنفطة (محاسن وبوھالل ودغومس وسبع آبار) من والیة توزر والمحمدیة 

 .م د 29وفوشانة ووادي الطین بغنوش من والیة قابس بتكلفة جملیة قدرھا 

بتمبر كما سیتم حمایة مختلف مدن والیة نابل المتضررة من الفیاضانات خالل شھر س -

 بعد إستیفاء الدراسات التفصیلیة الخاصة بھا. 2018من سنة 

ویتمثل البرنامج في حمایة مدن نابل والحمامات وبني خالد وزاویة الجدیدي وبوشراي 

  .م د 39ودار شعبان الفھري وتاكلسة وقربة ومنزل بوزلفة بتكلفة قدرھا 

جاز المنشآت الشریط الساحلي وإحكام إنحمایة  : 2 البرنامج الفرعي  ×
 المینائیة

االنطالق في برنامج جدید خاص بحمایة السواحل البحریة من  2020ینتظر سنة 

  یتمثل في :م د  6.4االنجراف البحري بتكلفة جملیة قدرھا 

 القیام بمسح ھیدروغرافي وطوبوغرافي للمناطق األكثر تدھورا من الشریط الساحلي. -

 كلم. 2.5سافة حمایة جزء من كورنیش بنزرت على م -

 مترا. 260حمایة جزء من الشریط الساحلي ببني فتایل على مسافة  -

 ملح على مسافةناء العتیق بغار الإعادة بناء الجزء المنھار من رصیف اإلرساء بالمی -

 .ترم 170

 .ترم 300حمایة شواطىء كاب الزبیب على مسافة  -

الترفیھي بالمنستیر حیث سیتم إعادة بناء تھیئة الرصیف الخارجي المحاذي للمیناء  -

 الجزء المنھار من الرصیف وترمیم الجزء المتبقي.

 :  نفقات العملیات المالیةتحلیل   -3-4
لمالیة تعھدا ودفعا لبرنامجات ـنفقضبطت    حمایة المناطق  العملیات ا

 د أ 1600 في حدود 2020لسنة  المنشآت العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في
  .(تمویل عمومي)  د أ 1700مقابل 

  

  :على النحو التالي وتتوزع حسب طبیعة النفقة 
 

 

 

 

  (بحساب أ د)
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  نفقات العملیات المالیة

  

 التطور  2020 تقدیرات  2019 ق م

  %  المبلغ  الجدید  التبویب الجدید  التبویب القدیم
      1600       لدولةاموارد 

  بقیة النفقات
     1700 1700  (التمویل العمومي)

  -19,8  -100  1600  1700  1700  الجملة العامة

 

  :على النحو التالي وتتوزع 

  

قرض من المیزانیة لفائدة شركة الدراسات وتھیئة  بعنوان أ د 1100 ·

 السواحل الشمالیة لمدینة صفاقس.

قرض من المیزانیة لفائدة شركة الدراسات والنھوض  بعنوان أ د 250 ·

 بتونس الجنوبیة.

قرض من المیزانیة لفائدة شركة الدراسات  عنوانب أ د 250 ·

  واستصالح سبخة بن غیاضة بالمھدیة.

  

وسترصد ھذه القروض لمتابعة األشغال ونفقات أجور وتسییر الشركات المعنیة 

  باإلضافة إلى نفقات الحراسة وصیانة المنشآت التابعة لھا.
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  التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان : 3البرنامج 
 

  :تقديم البرنامج واستراتيجيته –1
  

 السكان توزیع إحكام في التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكانبرنامج  إستراتیجیة تتمثل
 ومتوازنة مستدامة عادلة تنمیة إرساء بهدف الوطني التراب على االقتصادیة واألنشطة

هات وإرساء تخطیط حضري مستدام للمدن والتجمعات الریفیة والنهوض الج بین وشاملة
جتماعي والمیس�ر وتهذیب وإدماج األحیاء السكنیة مع ضمان تحقیق تكافؤ إلبالسكن ا

  الفرص بین النساء والرجال. 
  :تتوزع كما یلي  اّفرعی ابرنامج 25 على هذا البرنامجحتوي وی

 

  .مركزيبرنامج  01 -
  

 .جهويرعي فبرنامج  24  -
  

في تهیئة المجال الترابي  البرنامج الفرعي األول على المستوى المركزيیتمثل  - 
واإلسكان  ستراتیجیة لمهمة التجهیزإلوالعمراني وسیاسة اإلسكان وهو من المحاور ا

یتمیز بطابعه األفقي ونظرته الشاملة وترابطه الوثیق ببقیة القطاعات و والتهیئة الترابیة،
  األنشطة االقتصادیة واالتصال والنقل...)،  الحیویة (

للتهیئة الترابیة برنامج فرعي جهوي  24والمتكونة من  البرامج الفرعية الجهوية -
  والتعمیر واإلسكان.
  : یلي مافي برنامج هذا الب واألولویات الخاصةستراتیجیة إلاوتتمثل المحاور 

  : بالنسبة لمجال التهيئة الترابية §
  

ة الترابیة جملة االختیارات والتوجهات واإلجراءات التي یتم ضبطها على التهیئتمثل 
المستوى الوطني أو الجهوي لتنظیم استعمال المجال الترابي وضمان التناسق في تركیز 

األساسیة والتجهیزات العمومیة والتجمعات السكنیة وفق نظرة  یةالمشاریع الكبرى للبن
صوصیات الوطنیة وإحكام توزیع السكان واألنشطة بعیدة المدى تأخذ في االعتبار الخ

 االقتصادیة على التراب الوطني.
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  : وتتمثل التوجهات الكبرى للتهیئة الترابیة في 
تدعیم التنمیة الجهویة الشاملة والمتوازنة من أجل تقلیص الفوارق بین الجهات وتنویع  -

تیحها مختلف الجهات القاعدة االقتصادیة بها والعمل على استكشاف الفرص التي ت
  واألقطاب االقتصادیة.

إعادة توزیع األدوار بین مختلف المتدخلین على المستوى تدعیم الالمركزیة من خالل  -
  إعطاء صالحیات أكبر للجهات والجماعات المحلیة.الوطني والجهوي والمحلي و

  للبالد.والتجهیزات الجماعیة الكبرى بالجهات الداخلیة  األساسیةتدعیم البنیة  -
ندماج في االقتصاد العالمي وفي الفضاء المغاربي والرفع من القدرة التنافسیة دعم اإل -

  للتراب الوطني.
االرتقاء بمراكز الوالیات إلى أقطاب عمرانیة فاعلة وقادرة على جلب االستثمارات  -

  الوطنیة والخارجیة والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة.
  د الطبیعیة المحدودة قصد تحقیق استدامة التنمیة.إحكام استغالل الموار -
تطویر آلیات المتابعة الفنیة الستعماالت المجال الترابي اعتمادا على التقنیات الحدیثة  -

في مجال الجغرفة الرقمیة وبنوك المعطیات وتقنیات االتصال الحدیثة وتدعیم البحث 
  العلمي والتكوین في هذا المجال.

  

 : تعميربالنسبة لمجال ال §
  

  :تتمثل التوجهات الكبرى لمجال التعمیر في 
  

 قتراح السیاسة الوطنیة في قطاع التعمیر وتقییمها،ا ·
 تقییم التشریع الجاري به العمل في میدان التعمیر وتحیینه، ·
 رصد ومتابعة النمو العمراني وتحلیل الظواهر التي تمی�زه، ·
المحوریة التي تساهم في النهوض  إعداد الدراسات والبحوث االستراتیجیة والدراسات ·

 بقطاع التعمیر،
 إبداء الرأي في المشاریع العمرانیة والدراسات التي لها عالقة بالتعمیر والمعمار، ·
 إعداد االستراتیجیات الوطنیة للتنمیة العمرانیة، ·
ومتابعة التعمیر وتركیز المنظومات المعلوماتیة الجغرافیة  متابعة التمدد العمراني ·

  والمنظومات الجغرافیة للمدن، التهیئة العمرانیةألمثلة 
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  تحیین اإلطار التشریعي المنظم للتعمیر، ·
 .تغطیة المدن بالشبكة الجیودیزیة ·

 

 : بالنسبة لمجال السكن §
 

تتمثل سیاسة اإلسكان بصفة عامة في إیجاد آلیات لمساعدة الفئات الضعیفة 
عار مدروسة من جهة و بتوفیر والمتوسطة الدخل على توفیر مساكن الئقة ومقاسم بأس
وإدماجها لفائدة النساء والرجال وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهیئة األحیاء السكنیة 

خالل الخطوط العریضة والتوجهات الكبرى التي تم رسمها  على حد� السواء وذلك من
  والمتمثلة باألساس في : اإلستراتيجية الوطنية للسكنفي 
ي من شأنها تطویر السیاسة السكنیة ودعم وتجسیم التوجهات نحو القیام بالدراسات الت ·

 البناء المستدیم والتقنیات الحدیثة والضغط على الكلفة وتطویر الموارد البشریة،

القیام بالدراسات المتعلقة بصیانة الرصید العقاري القائم وضمان دیمومته واستصالح  ·
 النسیج العمراني القدیم،

متكاملة تستجیب لكل المتغیرات وقابلة للتحیین الدوري كلما  إرساء منظومة تشریعیة ·
 اقتضت الضرورة ذلك،

إرساء منظومة تمویل متنوعة ومتكاملة تستجیب لمختلف فئات المجتمع وتتطور مع  ·
 مختلف التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة التي تعرفها البالد،

ة وخاص�ة ذوي الدخل وضع برامج سكنیة تستجیب لحاجیات كل الفئات االجتماعی ·
 والعمل على تحقیق المساواة وتكافؤ الفرص بین النساء والرجال، المحدود والمتوسط

جدیدة أو  وضع برامج ومشاریع تهدف إلى إزالة المساكن البدائیة وتعویضها بمساكن ·
 ترمیمها أو توسعتها،

لتشریعیة واآللیات العملیة وا المحافظة على الرصید السكني القائم بوضع البرامج ·
 والخیارات الفنیة والمالیة لتحسین السكن القدیم وإعادة توظیفه،

تحسین الظروف السكنیة والمحیط العمراني من خالل بعث برامج تهذیب وإدماج  ·
  أحیاء سكنیة،
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النهوض بالسكن ولتطبیق هذه اإلستراتیجیة وضعت أهداف لقطاع السكن قصد 
  : من خالل البرامج التالیة اء السكنیة  وذلكاالجتماعي والمیس�ر وتهذیب وإدماج األحی

 : صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء المساكن الممولة عن طريق - أ 
 

في إطار تحسین مردودیة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء تم إصدار األمر 
تهدف لتوسیع تضمن العدید من اإلجراءات التي  2016لسنة  1126الحكومي عدد 

 :  تسهیل عملیات شأنهاالت تدخله والتي من مجا

 تمویل اقتناء قطعة أرض صالحة للبناء. ·
 تمویل توسعة أو بناء مسكن. ·
 اقتناء مسكن منجز من قبل باعث عقاري مصادق علیه. تمویل ·

 

یتمتع بالتمویالت التي یقدمها صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء فئات األجراء 
  لنحو التالي :التي تم تصنیفهم على ا

األجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح یتراوح بین األجر األدنى المهني  : 1فئة 
 المضمون ومرتین ونصف هذا األجر. 

األجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح یتراوح بین مرتین ونصف األجر  : 2فئة 
 األدنى المهني المضمون وثالث مرات ونصف هذا األجر. 

ألجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح یتراوح بین ثالث مرات ونصف األجر ا : 3فئة 
 .األدنى المهني المضمون وأربع مرات ونصف مرات هذا األجر

  

 : البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - ب
وعلى جمیع  2012أوت  10المؤرخ في  2012لسنة  1224طبقا ألحكام األمر عدد 

المؤرخ  2015لسنة  460وخاصة األمر الحكومي عدد ته النصوص التي  نقحته وتم�م
یهدف البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي إلى توفیر سكن ،  2015جوان  09في 

المحدود نساء كانوا أو رجاال وذلك من خالل الئق للفئات االجتماعیة ذوي الدخل 
 :  العنصرین التالیین
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: إزالة المساكن البدائیة وتعویضها بمساكن جدیدة أو ترمیمها أو  العنصر األول ·
توسعتها، وتنتفع بهذا البرنامج الفئات االجتماعیة التي تشغل مسكنا بدائیا وال تملك محال 

 10000من جملة  منتفعا 9000بلغ عدد المنتفعین بهذا العنصر وقد  قابال للسكنى.
 م د. 200بكلفة جملیة قدرها  مبرمجة 

: بناء مساكن اجتماعیة وتهیئة مقاسم، وتنتفع بهذا البرنامج العائالت  العنصر الثاني ·
التي ال تملك عقارا معد�ا للسكنى وال یفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثالث مرات 
األجر األدنى المهني المضمون. ویبلغ عدد المساكن االجتماعیة والمقاسم االجتماعیة 

ومقسما بكلفة قدرها مقررة  20000من جملة مسكنا  13500لي  المبرمج إنجازها بحوا
 .م د 900

  :  رنامج المسكن األولب - ج  

یهدف هذا البرنامج إلى مساعدة العائالت متوسطة الدخل على تمویل اقتناء مساكن  
منجزة من قبل الباعثین العقاریین المرخص لهم و من قبل الخواص من غیر الباعثین 

من ثمن المسكن وقد تم تنقیح األمر   %20ك بتوفیر التمویل ذاتي في حدود العقاریین وذل
المتعلق بضبط شروط  2017جانفي  31المؤرخ في  2017لسنة  161الحكومي عدد 

االنتفاع ببرنامج المسكن األول وصیغ وشروط اإلنتفاع بالقرض المیسر لتغطیة التمویل 
بهدف تسهیل ) 2020وجانفي  2017الذاتي وإجراءات إسناده في مناسبتین (مارس 

  لتصبح خصوصیة التمویل على النحو التالي:تطبیقه وتوسیع الفئات المنتفعة به 
ویتراوح دخلها العائلي  الذین ال یملكون مساكن ینتفع بهذه القروض العائالت أو األفراد ·

ت وبین مرات األجر األدنى المهني المضمون بالنسبة للعائال 12و 4,5الشهري الخام بین 
  مرات األجر األدنى المهني المضمون بالنسبة لألفراد. 10و 4,5
سدد على مدة سداد القرض البنكي ت % 2قدرها یسند قرض التمویل المیسر بنسبة فائدة  ·

  سنوات إمهال بدون فائض. 5ناقص 
أما بالنسبة للمساكن المنجزة من قبل الباعثین العقاریین فهي تتكون على األقل من  ·

ألف دینار دون اعتبار األداء على القیمة  220وقاعة استقبال بثمن ال یتجاوز  غرفتین
  المضافة.
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  : برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية -د 

مصالح وكالة التهذیب والتجدید العمراني حول وضعیة  به تبعا للتشخیص الذي قامت
 تتطلبحیا شعبیا  1400األحیاء السكنیة بمختلف والیات الجمهوریة تبین وجود حوالي 

التدخل من أجل تأهیلها وتجهیزها بمختلف المرافق قصد االستجابة لتطلعات الفئات 
  .االجتماعیة التي تقطنها وتحسین ظروف عیشها

ü   األول ءجز(البرنامج  تهذيب وإدماج األحياء السكنية( :  
  

. 2012ل سنة تم� إقرار برنامج  تهذیب وإدماج األحیاء السكنیة في جزئه األول خال
حیا موزعة على كافة والیات الجمهوریة بكلفة تقد�ر  155ویتضمن البرنامج التدخل في 

ـ   : ملیون دینار موزعة كاآلتي 611ب

  ،ملیون دینار 211,5:  میزانیة الدولة -
  : ملیون أورو موزعة كاآلتي 157,140ملیون دینار أي  399,5:  تمویالت خارجیة  -

   ،ملیون أورو 30:  فرنسیة للتنمیةقرض من الوكالة ال -
ملیون أورو في إطار  30ملیون أورو(  57,14:  هبة من اإلتحاد األوروبي -

  ،ملیون أورو في إطار اإلتفاقیة الخاصة بالتوسعة) 27,140االتفاقیة األصلیة و
  .ملیون أورو 70:  قرض من البنك األوروبي لالستثمار -

  .2021موفى سنة  رنامجباستكمال ال ومن المنتظر أن یتم�
ü  لثانيء اجز(البرنامج  تهذيب وإدماج األحياء السكنية( :  

  

 تبعا للنسق المرضي إلنجاز برنامج تهذیب وإدماج األحیاء السكنیة في جزئه األول
ولألثر اإلیجابي للمشاریع المنجزة على تحسین ظروف عیش متساكني هذه األحیاء، 

لى إنجاز برنامج جدید لتهذیب وإدماج ع ث عشرالثالتمت المصادقة بمخطط التنمیة 
، على المستوى الوطني األحیاء السكنیة (جزء ثان) لالستجابة لجزء من حاجیات التهذیب

جتماعیة متاخمة لألحیاء القائمة إبنفس مكونات الجزء األول مع إضافة إنجاز تقسیمات 
وقائیة، تسعى الوزارة إلى التي سیقع التدخل لتهذیبها الحقا ومن خالل هذه المقاربة ال

إیجاد الحلول اإلستباقیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي وستوفر مؤسسات عمومیة هذه 
  .التقسیمات

موزعة على  م د 635جملیة قدرها حیا بكلفة  146 لفائدةویتمثل البرنامج في التدخل 
 كافة والیات الجمهوریة.
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  : لديةبرنامج تعصير الطرقات داخل المناطق الب -هـ 

في إطار تحسین ظروف العیش داخل المدن وذلك تبعا للحالة الردیئة التي أصبحت 
علیها شبكة الطرقات داخل العدید من المناطق البلدیة وبسبب غیاب الصیانة الدوریة من 

تم إحداث هذا  ،ناحیة وضعف اإلمكانیات المادیة والبشریة لدى البلدیات من ناحیة أخرى
سبتمبر  28تنفیذ  توصیات  السید رئیس الحكومة المعلن عنها یوم البرنامج في إطار 

 –بلدیات من كل والیة ( بلدیة كبرى  3بلدیة بحساب  72م التدخل لفائدة ت، حیث 2016
وقد تم  م د 216 بـبكلفة تقدركم من الطرقات  672صغرى) لتأهیل حوالي  –متوسطة 

ظر اإلنتهاء من هذا تنویالمشروع  تكلیف وكالة التهذیب والتجدید العمراني بإنجاز
   .2020البرنامج خالل سنة 

التدخل لتهذيب وتجديد المدن العتيقة في إطار برنامج إحياء المراكز  -و

  : العمرانية القديمة بتونس

في إطار العنایة بالنسیج العمراني القدیم من خالل تهذیب وتجدید المشهد العمراني  
رنامج ـرار بـم إقـدن العتیقة، تـاالجتماعیة بالمو دورة االقتصادیةـط الـوتنشی

وكالة الفرنسیة مدینة عتیقة بالتعاون مع وزارة البیئة والشؤون المحلیة وال 20للتدخل في 
ـك األوروبي لإلستثمار واإلتحاد األوروبي. ى ـعل ةـد تمت المصادقـوق للتنمیة والبن

دید أولویات التدخل والقیام القیام بعملیة التشخیص وتح بعدمدن  10في  لـالتدخ
  الشأن.هذا بالدراسات المعمقة في 

 :تكافؤ الفرص والمساواة  مبدأ تطبيق §
رصد المعطیات واستنتاج المؤشّرات الخاص�ة بقطاع السكن  2020سیتم خالل سنة 

 تكافؤ الفرص والمساواة تطبیق مبدأوالتركیز خصوصا على المؤشرات القائمة على 

س مدى تحقیق المساواة بین النساء والرجال في االنتفاع ببرامج والتي تهدف إلى قیا
السكن، وذلك عبر برمجة دراسة حول الحاجیات السكنیة بتونس تتضمن إحصائیات یتم� 

 2021وسیتم� صلب المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة  توزیعها حسب الجنس.
لنساء المنتفعات بمسكن اجتماعي أو اعتماد مؤشّر قیس أداء یتمثل في النسبة التراكمیة ل

 اجتماعي.مقسم 



76 
  

ویمكن اإلقرار أن السیاسة السكنیة والبرامج الموجودة حالیا ال تعتمد مقاربة النوع 
االجتماعي وحق المرأة في السكن الالئق وال تضع مقاییس نوعی�ة إلدماج  الفئات الهشّة 

  من النساء والرجال.
السكن الالئق والحق في المساواة یجعل موضوع  رتباط الوثیق بین الحق فيفاإل 

 السكن الالئق للمرأة في صمیم موضوع التفاوت االجتماعي والتمییز. 

  ." التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان " خارطة برنامجویبین الرسم البیاني الموالي 
 

 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكانخارطة برنامج 
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دیوان قیس األراضي والمسح العقاري 

واإلسكانالتهیئة الترابیة والتعمیر     3البرنــامج  
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الوحدات 
 العملیاتیة: 

 

 

 

 

اإلدارات  
 العامة

 

 

 إدارة جهویة للتجهیز 24
 واإلسكان والتهیئة الترابیة

 

 

 

 برنامج فرعي جهوي 24
للتهیئة الترابیة والتعمیر 

 واإلسكان

 

 

 
تهیئة المجال الترابي 

 والعمراني وسیاسة اإلسكان

إدارة التعمیر  

 وكالة التعمیر لتونس الكبرى

 اإلدارة العامة لإلسكان

وحدة التصرف حسب األهداف 
 إلنجاز البرنامج الخصوصي

 اإلدارة العامة للتهیئة الترابیة

 

الفاعلین 
العمومیین : 

  
المؤسسات 

العمومیة ذات 
الصبغة غیر 

 اإلداریة

المنشآت 
 العمومیة

دیوان قیس األراضي والمسح العقاري 

لوكالة العقاریة للسكنىا  

وكالة التهذیب والتجدید العمراني 

شركة النهوض بالمساكن االجتماعیة 

 الشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة

 الشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة

 الشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة 

المؤسسات 
العمومیة ذات 
 الصبغة اإلداریة

 الشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة

 

  

حسب  2020لسنة  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكانوتتوزع میزانیة برنامج 
  :األنشطة على النحو التالي 
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  : داء البرنامجأ -2
  

   :یتمثل إطار أداء البرنامج في ما یلي 
  

   : األهداف اإلستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات قيس اآلداء -2-1
 

أهداف استراتیجیة  أربعة" على  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان یحتوى برنامج "
 : وهي التالیة

  

v  دعم الجماعات المحلية والفاعلين النهوض بالتهيئة الترابية و : 1-1-3الهدف

 العموميين لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمة
 

وضعت اإلدارة العامة للتهیئة الترابیة هدف النهوض بالتهیئة الترابیة ودعم الجماعات 
المحلیة والفاعلین العمومیین لتحقیق تنمیة شاملة وعادلة ومستدیمة خالل الثالث سنوات 

اعتماد الالمركزیة حرصا منها على ضمان تناسق مختلف التدخالت  المقبلة تماشیا مع 
القطاعیة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. من خالل إعداد دراسات وأدوات 

 .تهیئة ترابیة بطریقة تشاركیة تضمن اعتمادها من طرف كافة المتدخلین

 
  

v  تدعيم التخطيط العمراني االستراتيجي والمستدام والتحكّم في : 2-1- 3الهدف    

 التوسعات العمرانية
 

یاسة الدولة في مجال التخطیط العمراني التي یندرج هذا الهدف في إطار تنفیذ س
تهدف إلى تحقیق التنمیة الشاملة والعادلة والمستدامة بین مختلف جهات البالد التونسیة 
على المستویات االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة وذلك لالضطالع بدورها الرئیسي 

ن بین مختلف الجهات على في إعادة هیكلة األنسجة العمرانیة وتأهیلها وإیجاد التواز
  الوطني مع الحفاظ على األراضي الفالحیة. المستوى

    

مؤشرات قيس أداء 
  الهدف 

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة

  2016 2017 2018  2020 2021 2022 
نسبة :   1.1.1.3المؤشر

تغطیة التراب الوطني 
بدراسات التهیئة والرصد 

 الترابي

 نسبة
% - - - 60 70 80 85 
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v  ر وتهذيب وإدماج األحياء  : 3-1-3الهدفالنهوض بالسكن االجتماعي والميس

 السكنية

أة قصد تم� اعتماد مؤشر عدد المساكن االجتماعیة والمیس�رة المنجزة والمقاسم المهی�
قیاس مدى طو�ر عدد المساكن والمقاسم التي یتم� توفیرها من سنة إلى أخرى لفائدة 
مختلف الفئات االجتماعیة والتي تنجز في إطار الحساب الخاص بالنهوض بالمسكن 
لفائدة األجراء أو في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي أو في إطار برنامج 

 المسكن األول.

 

v  ضة : 4-1-3الهدفتحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفو 
حقّق من عدد الدراسات المنجزة من تم� اعتماد مؤشّر نسبة الدراسات المنجزة للت

طرف اإلدارات الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة مقارنة بالدراسات التي  تتم� 
 برمجتها سنویا ومدى انعكاس ذلك على استهالك االعتمادات المفوضة تعهدا ودفعا.

 

 تقدیرات 2019 إنجازات الوحدة  الهدف مؤشرات قيس أداء 
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة :  1.2.1.3المؤشر 
المطابقة بين استراتيجيات 

التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة 
 العمرانية

  نسبة
% - 37.8 28.5 25 30 30 30 

نسبة :  2.2.1.3المؤشر 
 استهالك األراضي الفالحية

  نسبة
% - - 9.57 9.5 10 9.5 9.5 

 الوحدة  الهدف يس أداء مؤشرات ق
 إنجازات

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 
 : عدد المساكن 1.3.1.3المؤشر 

االجتماعية والميسرة المنجزة 
 والمقاسم المهيأة

 2700 2931 3568 8189 3301 2386 2025 عدد

: النسبة التراكمية  2.3.1.3 المؤشر
لتهذيب األحياء السكنية ضمن 

 لبرامج الوطنيةا

نسبة 
 تراكمیة

67 74 82 82 54 60 70 

: النسبة التراكمية  3.3.1.3 المؤشر
لنساء المنتفعات بمسكن أو مقسم ل

 اجتماعي

نسبة 
 تراكمیة

10 15 20 25 30 35 40 

مؤشرات قيس أداء 
  الهدف 

 الوحدة
 إنجازات

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 
نسبة  : 1.4.1.3المؤشر 

 الدراسات المنجزة
 69 53 53 82 - - -  %  نسبة
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  : نشطة البرنامجأ -2-2
  

  األنشطة  التدخالت  المؤشرات  األهداف االستراتيجية

النهوض بالتهیئة  -
الترابیة ودعم 

الجماعات المحلیة 
والفاعلین العمومیین 
لتحقیق تنمیة شاملة 

  ة ومستدیمةوعادل
 
  
  
تدعیم التخطیط  -

العمراني االستراتیجي 
والمستدام والتحكّم في 

  التوس�عات العمرانیة
  
  
  
  
  
  
  
  

النهوض بالسكن 
االجتماعي والمیس�ر 

وتهذیب وإدماج األحیاء 
  السكنیة

نسبة تغطیة 
التراب الوطني 

بدراسات التهیئة 
 والرصد الترابي

 
 
 
 
 
 

نسبة المطابقة 
بین استراتیجیات 
التنمیة العمرانیة 

وأمثلة التهیئة 
 العمرانیة

  
  

نسبة استهالك 
األراضي 

 الفالحیة
 
 
  
 
عدد المساكن   

االجتماعیة 
والمیسرة 

المنجزة والمقاسم 
 المهی�أة

  
  
  

النسبة التراكمیة 
لتهذیب األحیاء 
السكنیة ضمن 
  البرامج الوطنیة

 

في  والمهمةتمثیل اإلدارة العامة   -
یة وفرق عمل إلبداء لجان قطاع

الرأي ودراسة مشاریع في مجال 
 األساسیة.النقل والصناعة والبنیة 

حضور ملتقیات وندوات وطنیة   -
 ودولیة،

زیارات میدانیة في إطار إبداء   -
 الرأي حول مشاریع تنمویة،

المشاركة في إعداد المخططات  -
 التنمویة الجهویة والوطنیة

  
 تقدیم المساعدة الفنیة للجماعات -

  المحلیة
  
التأطیر والتكوین لفائدة مصالح  -

التهیئة العمرانیة باإلدارات الجهویة 
  للتجهیز

  
تقدیم المساعدة الفنیة للجماعات  -

  المحلیة
التأطیر والتكوین لفائدة مصالح  -

التهیئة العمرانیة باإلدارات الجهویة 
  للتجهیز

 
  
إسناد حصص مساكن اجتماعیة  -

 باعثین عقاریین
مصادقة اللجنة االستشاریة للبعث  -

 العقاري على المشاریع المنجزة
المشاركة في أعمال اللجنة  -

الوطنیة إلسناد قروض 
 الفوبرولوس ببنك االسكان.

متابعة تقدم انجاز المشاریع من  -
  البرنامج قبل اللجنة الوطنیة لقیادة

دراسة الملفات من قبل اللجان  -
الجهویة لتحسین السكن للمصادقة 

مراجعة األمثلة  -1
التوجیهیة للتهیئة والرصد 

  الترابي
  
  
  
  
 
  
 
إعداد االستراتیجیات  -2

المستدامة للتهیئة الترابیة 
  یة العمرانیةوالتنم

  األشغال الجیودیزیة -3
  
  
  
دعم اللّامركزیة عبر  -4

مساندة الجماعات المحلیة 
إلعداد ومراجعة 

المخططات وإعداد 
  المسوحات الطبوغرافیة

برنامج التدخل  -5
العمراني لوكالة التعمیر 

  لتونس الكبرى
توفیر مساكن ومقاسم  -6

 مهی�أة لفائدة األجراء.
  
 
 
  
 
أحیاء  تهذیب وإدماج -7

 سكنیة
التهذیب والتجدید  -8
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  األنشطة  التدخالت  المؤشرات  األهداف االستراتيجية

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

لى قائمة المنتفعین بمنح وقروض ع
 لتحسین السكن

عرض الملفات على الوزارة قصد  -
 إحالة االعتمادات 

  
  
إنجاز أشغال طوبوغرافیة مختلفة  -

(تشخیص قطعة أرض، تحدید 
مساحة، أمثلة قطاعیة، بحث 

عقاري، اختبار، مشروع تقسیم أو 
  تجزئة أرضي أو عمودي)

  إرجاع عالمات عقار - 
تجزئة وتقسیمات  إنجاز أشغال -

  أرضیة أو عمودیة
إنجاز مطالب تسجیل عقاري  -

  اختیاري
إنجاز مطالب تسجیل عقاري  -

  اختیاري 
  توفیر أمثلة هندسیة -
  إعداد محاضر إنجاز -

  العمراني
  تحسین السكن  -9

عملی�ات جماعیة  -10
لتحسین ظروف العیش 

وتدخّالت استثنائیة 
ومتأكّدة عند حصول 

  كوارث
  

أشغال طوبوغرافیة  - 11
وأشغال تقسیمات 

للمشاریع المندرجة ضمن 
البرنامج الخصوصي 

  للسكن االجتماعي
  
  
  
  

النهوض بالسكن 
عي والمیس�ر االجتما

وتهذیب وإدماج األحیاء 
 السكنیة

  

النسبة التراكمیة 
لنساء المنتفعات ل

بمسكن أو مقسم 
  اجتماعي

  
  

القیام بالمعاینات الفنیة للمساكن  -
وباألبحاث االجتماعیة للعائالت 
المرشّحة لالنتفاع بالبرنامج من 

طرف فریق عمل منبثق عن اللجنة 
  الجهویة.

الجتماعیة ضبط قائمات الفئات ا -
من طرف اللجنة الجهویة وذلك إثر 

ترتیبها وفق المقاییس المنصوص 
 1224علیها بمقتضى األمر عدد 

  ودراسة االعتراضات.  2012لسنة 
المصادقة  على   القائمات  -

  النهائیة وإحالتها
  إلى لجنة قیادة البرنامج  لإلعالم.  

إبرام عقد الرهن العقاري وسند  -
  اإلسكان. الدین من طرف بنك

إبرام عقد االنتفاع بالمسكن من  -
  طرف المجلس الجهوي.

إزالة المساكن  -12
البدائیة وتعویضها بمساكن 

جدیدة أو ترمیمها أو 
  توسعتها
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  األنشطة  التدخالت  المؤشرات  األهداف االستراتيجية

  
النهوض بالسكن 

االجتماعي والمیس�ر 
وتهذیب وإدماج 
 األحیاء السكنیة

  

  
لنساء النسبة التراكمیة ل

المنتفعات بمسكن أو 
  مقسم اجتماعي

  
  

  
قیام فریق العمل المحدث لدى  -

اللجنة الجهویة بالتثبت من صحة 
الوثائق المصاحبة لملفات 

المترشّحین وإجراء األبحاث 
الالزمة في شأنها مع المصالح 

  اإلداریة الجهویة المعنیة.
  : ـب تتولّى اللجنة الجهویة القیام -
إعداد القائمات األو�لیة حسب  * 

كل معتمدیة وتترتیبها وفق 
المقاییس المنصوص علیها باألمر 

استنادا  2012لسنة  1224عدد 
لتطبیقة إعالمیة ثم التداول بشأنها 

  والمصادقة علیها.
تعلیق القائمة األولیة بمقر�  * 

الوالیة والمعتمدیة لقبول 
  االعتراضات .

قائمة النهائیة المصادقة على ال * 
بعد دراسة االعتراضات وإحالتها 
إلى لجنة قیادة البرنامج لإلعالم 

مصحوبة بمبلغ المنحة ومبلغ 
الدین التي یتم� تحدیدهما حسب 
كلفة المسكن أو المقسم وصنف 

  دخل العائلة .
* تتولى لجنة القیادة المصادقة  

على مبلغ المنحة ومبلغ الدین 
  بالنسبة لكل منتفع.

رام  عقود  االنتفاع  من * إب 
: الباعث العقاري العمومي  طرف

في صورة إنجاز المشاریع من 
  قبله .

المجلس الجهوي في صورة إنجاز 
المشاریع من طرف الباعثین 

  العقاریین الخواص.
تأجیر األعوان التابعین لإلدارة  -

العامة للتهیئة الترابیة وإدارة 
التعمیر واإلدارة العامة لإلسكان 

دة إنجاز البرنامج ووح
الخصوصي للسكن االجتماعي 
واالعوان العاملین باإلدارات 

  الجهویة
تسییر المصالح اإلداریة للهیاكل  -

  
إنجاز مساكن  -13

اجتماعیة وتهیئة مقاسم 
 اجتماعیة
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  األنشطة  التدخالت  المؤشرات  األهداف االستراتيجية

    المركزیة
  نشاط المساندة -14

  
تحقیق النجاعة في 

إنجاز المشاریع 
  ةالمفوض

  

  
نسبة الدراسات 

 المنجزة

  

  إجراء المعاینات -

برمجة الدراسات والمراقبة  -
  الفنیة 

اإلعالن عن طلبات  -
 العروض

  فتح وتقییم العروض -

عرض نتائج تقییم العروض  -
على أنظار وحدة السكن 
الفني  االجتماعي إلبداء الرأي

  والمالي

  إسناداالستشارة - 

    المتابعة الفنیة -

  زودینخالص الم -
  تسییر المصالح اإلداریة   -

  

متابعة إنجاز  -15
 المشاریع المفوضة 

 24من طرف 
برنامج فرعي 

  جهوي

  

 

  

  

  

  

  

  

أنشطة المساندة  -16
ـ برنامج فرعي  24 ل

  جهوي
 

   : نفقات البرنامج -3
  

 في حدود 2020لسنة  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكاننفقات برنامج ضبطت 

وتتوزع كما  أ د 8205 أي بزیادة قدرها 2019سنة  أ د 264373 بلمقا أ د 272578
  :یلي
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التهیئة الترابیة والتعمیر
واإلسكان

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان لسنة 

3البرنامج

500مراجعة األمثلة التوجیهیة للتهیئة والرصد الترابي

070 2إعداد اإلستراتیجیات المستدامة للتهیئة الترابیة والتنمیة العمرانیة

000 2األشغال الجیودیزیة

دعم االمركزیة عبر مساندة الجماعات المحلیة إلعداد ومراجعة
260المخططات

858 2برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى

200 10توفیر مساكن ومقاسم مهیئة لفائدة األجراء

221 53تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة

208 26التهذیب والتجدید العمراني

000 38تحسین السكن

عملیات جماعیة لتحسین ظروف العیش وتدخالت إستثنائیة ومتأكدة عند
حصول كوارث



84

000 18إزالة المساكن البدائیة وتعویضها بمساكن جدیدة أو ترمیمها أو توسعتها

000 102إنجاز مساكن إجتماعیة وتهیئة مقاسم إجتماعیة

261 17نشاط المساندة

272 578  المجموع :
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2020كمـا تتوزع تقدیرات  : 

17 514 200652 000350 000253 391 000271 907 200 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان1

39 03039 030 Aالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتونس

18 22018 220 Bالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بأریانة

24 02724 027 Cالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببن عروس

36 31536 315 Dالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بمنوبة

45 40045 400 Eالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بنابل

31 26031 260 Fالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بزغوان

21 47021 470 Gالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببنزرت

35 67035 670 Hالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بباجة

18 76018 760 Iالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بجندوبة
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19 08019 080 Jالتهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان بالكاف

25 66025 660 Kالتهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان بسلیانة

36 28636 286 Lالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقیروان

47 22047 220 Mالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقصرین

45 14545 145 Nالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسیدي بوزید

19 38019 380 Oالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسوسة

20 43420 434 Pالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمنستیر

15 88015 880 Qالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمهدیة

23 49023 490 Rالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بصفاقس

31 72031 720 Sالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقفصة

17 16017 160 Tالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتوزر

23 53223 532 Uالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببقبلي

33 82533 825 Vالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقابس

23 13023 130 Wالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بمدنین
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18 70618 706 Xالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتطاوین

17 514 2001 322 800350 000253 391 000272 578 000 3جمـــلة البرنامج
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 :  أجيرنفقات الت -3-1
 

 

 التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان أجیر تعهدا ودفعا لبرنامجالت اتـنفقضبطت   

أي بزیادة  2019لسنة  د أ 14607 مقابل د أ 17514.2 في حدود 2020نة لس
  :على النحو التالي توزع حسب طبیعة النفقة تو أ د 2907.2قدرها 

  (بحساب أ د)

  
  نفقات التأجیر

  

 تقديرات  2019 ق م
 التطور  2020

  %  المبلغ  الجديد  التبويب الجديد  التبويب القديم
  19,9  2907.2  17514.2  14607  14607   لدولةاموارد 

الموارد الذاتیة 
  17,2  1248  8502  7254  7254  للمؤسسات

  19  4155.2  26016.2  21861  21861  العامةالجملة 
 

وهو یشمل العدد الجملي لألعوان عونا  868هذا البرنامج كما یبلغ العدد الجملي ألعوان 
المرخص فیهم بالمصالح المركزیة والجهویة وبالمؤسسات العمومیة الملحقة میزانیاتها ترتیبیا 

ویتوزعون )، التهذیب والتجدید العمراني وكالة التعمیر لتونس الكبرى ووكالةبمیزانیة الدولة (
   :حسب البرامج الفرعیة والهیاكل كما یلي 

  

  البرنامج الفرعي
أعوان االدارات 

المركزية 

  والجهوية

    أعوان المؤسسات العمومية 

  المجموع 
مجلة ل الخاضعة   

  المحاسبة العمومية

  لمجلة الخاضعةغير  

  المحاسبة العمومية

الترابي تهيئة المجال 

والعمراني وسياسة 

  اإلسكان

564  

  

73  231  868  

  : التسييرنفقات  -3-2
  

 التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان تعهدا ودفعا لبرنامج سییرنفقات التضبطت   

أي بزیادة  2019لسنة  د أ 1226 لـمقاب د أ 1322.8 دودـفي ح 2020نة لس
  :لي ی كماوتتوزع حسب طبیعة النفقة  أ د 96.8درها ـق
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  (بحساب أ د)

  
  نفقات التسییر

  

 تقديرات  2019 ق م
 التطور  2020

  %  المبلغ  الجديد  التبويب الجديد  التبويب القديم
  7,9  96.8  1322.8  1226  1226   لدولةاموارد 

الموارد الذاتیة 
  3,3  80  2539  2459  2459  للمؤسسات

  4,8  176.8  3861.8  3685  3685  الجملة العامة

 

 : تدخالتالنفقات  -3-3
  
  

 التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان تعهدا ودفعا لبرنامج التدخالتات ـنفقضبطت 

أ  300أي بزیادة قدرها  2019لسنة  د أ 50 مقابل د أ 350 في حدود 2020لسنة 

  :لي ی كماوتتوزع حسب طبیعة النفقة  د
  

  (بحساب أ د)

  
  نفقات التسییر

  

 تقديرات  2019 ق م
 التطور  2020

  %  المبلغ  الجديد  التبويب الجديد  التبويب القديم
  600  300  350  50  50   لدولةاموارد 

الموارد الذاتیة 
  1,1  5  458  453  453  للمؤسسات

  60,6  305  808  503  503  الجملة العامة
 

  
 : اإلستثمارنفقات  -3-4
 
 2020لسنة  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان ستثمار لبرنامجات اإلـنفقضبطت   

    أي بزیادة قدرها 2019لسنة  د أ 248490 مقابل د أ 253391 في حدود
  .أ د 4901



نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
90

مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

بحساب ألف  دینار

2020 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على253391 في حدود  2020ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان لسنة 
النحو التالي

الدفعالتعهد
تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان

253 391 1 326 808

المجموع
253 391 1 326 808



نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
91

مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

بحساب ألف  دینار

2020 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على253391 في حدود  2020ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان لسنة 
النحو التالي

الدفعالتعهد
تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان

253 391 1 326 808

المجموع
253 391 1 326 808



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

92

101 571

1 000

200 679

4 712

102 820102 571253 391 المجموع 

مشاریع جدیدة

108 99مشاریع بصدد اإلنجاز

48 000

48 000

375 356

9 790

385 146

886 662

7 000

893 662

48 000

48 000

1 262 018

64 790

1 326 808

3712



و قد تطورت نفقات اإلستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما یلي: 

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 020

93

البیان

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

679 018200 262 1مشاریع بصدد اإلنجاز

64 79052 712

253 391 1 326 808
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v التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكانبرنامج ل اإلستثمار تحلیل نفقات : 

التھیئة الترابیة والتعمیر  ستثمار المرصودة لبرنامجات اإلـنفقضبطت 

 :لي ی وستخصص لما د أ 253391في حدود  2020لسنة  واإلسكان
  

 : أھّم المشاریع والبرامج المتواصلة -1
 

   :لمتواصلة كما یلي تتوزع أھم المشاریع والبرامج ا
  

    السكن االجتماعي وتھذیب األحیاء السكنیة الكبرى :قطاع  -أ
 

مواصلة العمل على إنجاز المشاریع والبرامج التي تم برمجتھا في  2020ُینتظـر سنـة 

  :ھذا المجال في السنوات السابقة ومن أھمھا 

إلى تلبیة احتیاجات إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي الذي یھدف مواصلة  -

 والمتمثل في :الفئات االجتماعیة محدودة الدخل من السكن الالئق 

  إزالة المساكن البدائیة بكافة الوالیات وتعویضھا بمساكن جدیدة (حوالي  ·

 وحدة). 10000

كن اجتماعیة فردیة وجماعیة موجھة لبعض الفئات االجتماعیة اتوفیر مس ·

 وحدة). 20000(حوالي 

 م فردیة وإجتماعیة.تھیئة مقاس ·

استكمال المراحل األخیرة من إنجاز برنامج تھذیب وإدماج أحیاء سكنیة كبرى  ·

مجلس  13وبلدیة  62حّیا بـ  140قصد تحسین ظروف العیش بھا وعددھا 

دى ـى مـازه علـد إنجـن. وسیمتـف ساكـأل 812رابة ـا قـطنھـوي یقـھـج

 .2019 -  2012وات ـسن

·  

  لبرنامج على العناصر التالیة :اھذا وتحتوي مكونات 

 تحسین ظروف العیش من خالل تحسین السكن والبنیة األساسیة وذلك بـ : §

 كلم من الطرقات، 1347تعبید حوالي  -

  كلم من قنوات المیاه المستعملة، 319مّد حوالي  -
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 كلم من قنوات صرف میاه األمطار، 168مّد حوالي  -

 ومیة،نقطة إنارة عم 24800تركیز حوالي  -

 مسكنا، 15900تحسین حوالي  -

 كلم من قنوات المیاه الصالحة للشراب. 160مّد حوالي  -

 التجھیزات الجماعیة وتتمثل في : -

ü   قاعة متعددة االختصاصات (ریاضي، ثقافي، شبابي، جماعي....)، 67بناء 

ü   ملعب حي. 57إنجاز 

تصادیا داخل األحیاء المعنیة فضاء صناعیا أو إق 44البنیة االقتصادیة : وذلك بإقامة   -

 أو حذوھا.

فعلي سنة المن ناحیة، ومن ناحیة أخرى تم استكمال جمیع اجراءات االنطالق ھذا 

قصد  برنامج تھذیب وإدمـاج أحیاء سكنیة كبـرىإنجاز الجیل الثاني من  في 2020

 د م 635جملیة تقدر بـ معتمدیة بكلفة  121ـحّیا ب 146تحسین ظروف العیش بھا وعددھا 
  .2024 - 2020في شكل ھبة ویمتد إنجازه على مدى سنوات م د  52,2منھا 

  وتتمثل مكونات البرنامج في العناصر التالیة :

ü   تحسیـن ظروف العیـش من خالل تحسین السكـن والبنیة األساسیـة لألحیاء السكنیة

 الكبرى التي تم تحدیدھا و ذلك عبر :

 قات،كلم من الطر 1245تعبید حوالي  §

 كلم من قنوات المیاه المستعملة، 243مّد حوالي  §

 كلم من قنوات صرف میاه األمطار، 116مّد حوالي  §

 نقطة إنارة عمومیة، 28334تركیز حوالي  §

 مسكنا، 14516تحسین حوالي  §

 كلم من قنوات المیاه الصالحة للشراب. 145مّد حوالي  §

ü  : التجھیزات الجماعیة وتتمثل في 

 دة االختصاصات (ریاضي، ثقافي، شبابي، جماعي....)،قاعة متعد 50بناء  §

فضاء صناعیا أو اقتصادیا داخل األحیاء  16البنیة االقتصادیة : وذلك بإقامة  §

 المعنیة أو حذوھا.
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إنجاز برنامج تھذیب وتجدید المراكز العمرانیة الشروع في  2020كما ینتظر سنة 

م د  40قتصادیا واجتماعي ابتكلفة قدرھا قصد تھذیبھا وتجدیدھا وتسھیل إدماجھا ا القدیمة
  :ویشمل ھذا البرنامج

 تھذیب البنیة التحتیة لألحیاء العتیقة، -

 تحسین الفضاءات العمومیة والمسالك السیاحیة، -

 تثمین الموروث الثقافي وتجدید المراكز العمرانیة القدیمة، -

 دفع األنشطة االقتصادیة والتجاریة والتقلیدیة، -

  السكن. تحسین -
 

  التھیئة العمرانیة : -ب
من المنتظر مواصلة انجاز برنامج  تغطیة األراضي العمرانیة بصور جویة رقمیة یتم 

وفقا لمعاییر فنیة منھا المساحة وتاریخ إنجاز آخر وثائق خرائطیة وسلّم  اختیارھا

 األولویات ومواصلة إعداد ومراجعة مخططات التھیئة العمرانیة.

مواصلة انجاز األشغال المتعلقة بالشبكة الجیودیزیة التي تعّد البنیة  لى جانبإھذا 

التحتیة األساسیة لجمیع أعمال التھیئة والتعمیر وأعمال رسم الخرائط الطبوغرافیة 

  :تشمل األشغال التالیة التي و

ü  تتمثل في إحداث جملة من النقاط الثابتة على سطح األرض  : الجیودیزیا شبكة

یس إحداثیاتھا بكل دقة وتعتبر ھذه النقاط مرجعا لجمیع المساحات والتي یتم ق

نقطة جیودیزیة موزعة على والیات  750الطبوغرافیة. وینتظر مواصلة إحداث 

 نقطة.  150إضافة إلى صیانة  يمدنین وقابس وتطاوین وقبل
 

ü تھدف إلى قیاس البعد الثالث (االرتفاعات) للمعالم  :شبكة قیس االرتفاع

فیة على سطح األرض بالنسبة لمستوى مرجعي. ومن المنتظر استكمال الجغرا

بوالیات مدنین وقابس وتطاوین وقبلي  2019كلم مبرمجة سنة  750إنجاز 

 كلم.  150والقصرین وتوزر إضافة إلى صیانة 
 

ü  معرفة ولالستفادة منھا في العدید من المجاالت  :شبكة قیس الجاذبیة

 2019 األرض وسیتواصل برنامج سنة  تحركات القشرة األرضیة وشكل
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نقطة قیس جاذبیة موزعة على والیات جندوبة وسلیانة  250المتمثل في إحداث 

 والقیروان والكاف وباجة والقصرین وسیدي بوزید.

ویتولّى دیوان قیس األراضي والمسح العقاري تنفیذ ومراقبة ھذه األشغال في إطار 

  سكان والتھیئة الترابیة. التجھیز واإل مھمةاتفاقیة إطاریة مع 
  

   : 2020كما سیتواصل سنة 
 

مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر بھدف مالءمتھا مع مجلة الجماعات المحلیة عبر تحیین  -

 الحالیة.  ةتنقیح ومراجعة النصوص واألوامر التطبیقی

  .2050إعداد دراسة إستراتیجیة حول تونس الكبرى في آفاق سنة  -

  .م د 3,9ض تخصیص إعـتمادات جملیة تقـدر بـ وقـد تّم للغر
  

  في مجال التھیئة الترابیة : -ج

تعتبر التھیئة الترابیة من أھم عناصر تنظیم المجال الترابي الوطني إذ تمثل األرضیة 

المالئمة لتركیز البنى العصریة والتجھیزات العمومیة الكبرى لتحقیق تنمیة عادلة 

  ق.ومتوازنة بین الجھات والمناط

  

  : تتمثل فيوعدة برامج ینتظر مواصلتھا السنة القادمة  2019سنة  توقد إنطلق

مراجعة األمثلة التوجیھیة لتھیئة المجموعات العمرانیة بسلیانة وتطاوین وزغوان  ·

 والمھدیة.

 مراجعة األمثلة التوجیھیة لتھیئة المنطقة الحساسة للسباسب العلیا والسفلى. ·

 ي االستراتیجي والرصید العقاري.دراسة حول التخطیط التراب ·

 دراسة حول التھیئة الترابیة والمناطق المھددة بالتغّیرات المناخیة. ·

  .م د 1,9وتقدر الكلفة الجملیة لھذه الدراسات بـ 

 : الجدیدةھّم المشاریع والبرامج أ -2
  

الشروع في إرساء منظومة التصرف في المعلومات العقاریة  2020سنة  خاللینتظر

التونسیة تتمثل في إرساء نظام تصرف حدیث في الرصید العقاري مبني على قاعدة للبالد 
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معطیات وبیانات محینة في شكل رقمي یوضع تحت تصرف دیوان قیس األراضي 

  والمسح العقاري وجمیع االدارات ذات الصلة.
  

ى ویمتد علم د  215.4ھذا البرنامج سیتم بالتعاون مع الجانب الكوري حیث تبلغ كلفتھ 

  للغرض. م د 8سنوات وقد تم ترسیم اعتماد قدره  7

  

  

  

  

  

  

  

  



99 
  

  القيادة والمساندة : 9البرنامج 

  :تقديم البرنامج واستراتيجيته –1

دعم مردودیة قطاع التجهیز أساسا بإرساء إدارة عصریة ترتكز على استعمال  یرتبط 
التقنیات اإلعالمیة الحدیثة وتوفیر الوسائل المادیة والبشریة الضروریة وتسخیرها لخدمة 

   .ألهداف المرسومةالمتدخلین في القطاع بغایة تحقیق ا
  

توفیر في التي تتمثل  "القيادة والمساندة"إستراتیجیة برنامج  م ضبطتوفي هذا اإلطار 
الدعم البشري والمادي الضروري لجمیع البرامج للقیام بدورها في أفضل الظروف مع 
ضمان التنسیق وتفعیل حوار التصرف بین مختلف األطراف وتعصیر اإلدارة وتحسین 

والحرص على تقلیص الفوارق المسجلة بین النساء  ع المتدخلین في القطاعتها ماعالق
والرجال وبصفة عامة بین كافة فئات المجتمع وتفعیل مبدأ المساواة بین الجنسین عبر 
مراعاة التناصف في اسناد اإلمتیازات مثل التكلیف بالخطط الوظیفیة وتدعیم بلوغ المرأة 

ضافة إلى المشاركة في دورات التكوین والتربصات للمواقع العلیا التخاذ القرار إ
  بالخارج.

  : برامج فرعیة وهي 3 ىعل قيادة والمساندةالویحتوى برنامج 
 القيادة  : 1البرنامج الفرعي  ·

 

یهدف إلى رسم االستراتیجیة العامة للمهمة واإلشراف على مختلف البرامج والتنسیق 
بینها وتفعیل حوار التصرف كما یهتم كذلك بتحسین عالقة اإلدارة مع المتدخلین في 

  .القطاع
 المساندة : 2البرنامج الفرعي  ·

د مساعدتها یعمل على توفیر الموارد البشریة والمادیة الضروریة لجمیع البرامج قص
  على القیام بدورها في أحسن الظروف.  

واحدة وحدة عملیاتیة  24(یضم البرنامج الفرعي الجهوي  : 3البرنامج الفرعي  ·
وهو إمتداد للبرنامجین الفرعیین القیادة والمساندة على المستوى الجهوي إذ ، بكل والیة)

ـوارد البشریة والمادیة المتاحة  یسهر ـوظیف الم للبرامج الفرعیة على حسن ت
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باإلدارات الجهویة للقیام بدورها في أحسن الظروف كما یشرف وینسق بین مختلف 
 البرامج الجهویة للبرامج العملیاتیة.

 .قیادة والمساندةال خارطة برنامجویبین الرسم البیاني الموالي 
  

  القيادة والمساندةخارطة برنامج 
  

1

والتھیئة الترابیةالتجھیز واإلسكان مھمة 

القیادة

البرنامج

البرنامج الفرعي
المستوى المركزي 

القیادة والمساندة

الھیاكل

إدارة البحث والتنظیم 
واإلعالمیة

اإلدارة العامة للشؤون 
العقاریة والقانونیة والنزاعات

اإلدارة العامة للتنسیق 
الجھویةبین اإلدارات 

التفقدیة العامة
اإلدارة العامة 

للمصالح 
المشتركة

وحدة التصرف في 
المیزانیة حسب األھداف

الدیوان

اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین 
اإلطارات

المساندة

البرنامج الفرعي
جھويبرنامج فرعي  24 الجھويالمستوى 

الھیاكل
إدارة فرعیة للشؤون اإلداریة والمالیة والعقاریة  24

واألرشیف

  

  

  :حسب األنشطة على النحو التالي 2020لسنة  قیادة والمساندةالمیزانیة برنامج  وتتوزع
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  : داء البرنامجأ -2

   :یتمثل إطار أداء البرنامج في ما یلي 
   : األهداف اإلستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات قيس اآلداء -2-1

 

وفق كل برنامج  تراتیجیة التالیةاإلسهداف األعلى  قیادة والمساندةالیحتوى برنامج 
 : فرعي
v  القيادة:  1البرنامج الفرعي 

  

راف على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة اإلش:  1.1.9الهدف  ·

 والمتدخلين معها
  

األهداف 
  اإلستراتيجية

 الوحدة مؤشرات قيس األداء
توقعات  انجازات

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

-1- 9الهدف 
1  

نسبة اإلطارات النسائیة المنتفعة 
بتطویر القدرات من خالل 

لمهمات والتربصات المشاركة في ا
 بالخارج

قاعدة 
100  110  113  79  81  100  100  100  

 99 99 98 97 98 95 82 % نسبة تحقیق أهداف مختلف البرامج
نسبة  صرف اعتمادات التنمیة إلى 

 75 73 72 83 76 65 74 % موفى شهر سبتمبر

  

v  المساندة:  2البرنامج الفرعي 
  

ل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية وتعزيز نجاعة اإلدارة من خال : 1.2.9  هدفال ·

وتطوير اإلجراءات اإلدارية وحسن التصرف في  وظيفيةتمثيلية المرأة في الخطط ال

 اإلمكانات المادية
 

األهداف 
 الوحدة مؤشرات قيس األداء  اإلستراتيجية

توقعات  انجازات
2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

-2- 9الهدف 
1  

مؤشر تمثیلیة المرأة في الخطط 
  الوظیفیة

قاعدة 
100  -  103  109  113  112 109 108 

عدد أیام التكوین لكل عون وحسب 
 الجنس

یوم 
 6 5 4 3 2 ,07 79,1 75,1 تكوین

 0 0 15,25 16,02 7,18- 1,95 13,22 % تطور كتلة األجور
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v  البرنامج الجهوي:  3البرنامج الفرعي 
اإلدارة الجهوية من خالل التوظيف األمثل للكفاءات  ةعنجا:  1.3.9 الهدف ·

  البشرية واإلمكانات المادية
  

األهداف 
  اإلستراتيجية

 الوحدة مؤشرات قيس األداء
توقعات  انجازات

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

-3- 9الهدف 
1  

معدل عدد المشاریع التي یشرف 
 7,3 8,3 8,3  8,3  7,3  6,3  5,3  معدل  علیها كل إطار فني

  

   : أنشطة البرنامج -2-2
 

 األنشطة دون تأثير مالي التدخالت المؤشرات األهداف

الهدف 
9-1 -1 

نسبة اإلطارات النسائیة 
المنتفعة بتطویر القدرات 
من خالل المشاركة في 
المهمات والتربصات 

 بالخارج

تمثیل اإلطارات النسائیة في الندوات  - 
  خارجوالتربصات بال

إجراء مهمات رقابیة بمختلف مصالح  - 
  الوزارة

برمجة إجتماعات دوریة بین مختلف  - 
  هیاكل الوزارة 

الرقابة والتنسیق 
 والعالقات الدولیة

نسبة تحقیق أهداف مختلف 
 البرامج

نسبة  لقیسالتنسیق بین مختلف البرامج  - 
تحقیق أهداف مختلف البرامج مقارنة 

 بالتقدیرات المرسومة
 لتدخل العموميا

نسبة  صرف اعتمادات 
التنمیة إلى موفى شهر 

 سبتمبر

المتابعة الشهریة لصرف إعتمادات  - 
  التنمیة

عقد جلسات دوریة تحت إشراف الدیوان  - 
 لمتابعة مدى تقدم إنجاز المشاریع

 المساندة

الهدف 
9-2 -1 

مؤشر تمثیلیة المرأة في 
 الخطط الوظیفیة

في مختلف  الحرص على تشریك المرأة - 
 مواقع القرار

التصرف في العقارات 
 والتجهیزات

 تطور كتلة األجور
تحقیق معادلة بین اإلنتدابات واألعوان  - 

 المغادرین
اعداد قاعدة بیانات تشمل جمیع  - 

 المعلومات حول المسار المهني
 المساندة

عدد أیام التكوین لكل عون 
 وحسب الجنس

   تحدید حاجیات األعوان من التكوین - 
 إعتمادات محالة تنظیم دورات تكوینیة لفائدة األعوان - 

الهدف 
9-3 -1 

معدل عدد المشاریع التي 
 یشرف علیها كل إطار فني

تحدید حاجیات اإلدارة الجهویة من  - 
  ةالفنی اتاإلطار

 التوزیع األمثل لألعوان حسب المشاریع - 
 المساندة

  

   : نفقات البرنامج -3
 مقابل أ د 42676.1في حدود  2020لسنة  والمساندة قیادةالبرنامج نفقات ضبطت 

  .أ د 7305.1أي بزیادة قدرھا   2019سنة  أ د 35371
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القیادة و المساندة

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  القیادة و المساندة لسنة 

9البرنامج

471 2التدخل العمومي

650 1التصرف في العقارات والتجهیزات

 / بناء مقرات اإلدارات الجهویة والفرق والورشات وتهیئتها وتوسیعها
إحالة

3 969

586 34نشاط المساندة

42 676  المجموع :
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2020كمـا تتوزع تقدیرات  : 

5 749 000370 0002 471 000200 0008 790 000 القیادة1

21 602 1004 024 8005 819 00031 445 900 المساندة2

154 570154 570 Aالقیادة والمساندة بتونس

95 38095 380 Bالقیادة والمساندة بأریانة

116 328116 328 Cالقیادة والمساندة ببن عروس

99 10099 100 Dالقیادة والمساندة بمنوبة

120 550120 550 Eالقیادة والمساندة بنابل

88 81088 810 Fالقیادة والمساندة بزغوان

91 35091 350 Gالقیادة والمساندة ببنزرت

94 10794 107 Hالقیادة والمساندة بباجة
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89 87089 870 Iالقیادة والمساندة بجندوبة

120 700120 700 Jالقیادة والمساندة بالكاف

100 110100 110 Kالقیادة والمساندة بسلیانة

86 18586 185 Lالقیادة والمساندة بالقیروان

137 430137 430 Mالقیادة والمساندة بالقصرین

90 18590 185 Nالقیادة والمساندة بسیدي بوزید

84 45084 450 Oالقیادة والمساندة بسوسة

108 936108 936 Pالقیادة والمساندة بالمنستیر

96 31596 315 Qالقیادة والمساندة بالمهدیة

98 47398 473 Rالقیادة والمساندة بصفاقس

93 95093 950 Sالقیادة والمساندة بقفصة

99 63599 635 Tالقیادة والمساندة بتوزر

80 63080 630 Uالقیادة والمساندة بقبلي

113 243113 243 Vالقیادة والمساندة بقابس
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91 28391 283 Wالقیادة والمساندة بمدنین

88 61088 610 Xالقیادة والمساندة بتطاوین

27 351 1006 835 0002 471 0006 019 00042 676 100 9جمـــلة البرنامج
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 :  أجیرنفقات الت -3-1
 

 في حدود 2020 لسنة القیادة والمساندة أجیر تعھدا ودفعا لبرنامجالت اتـنفقضبطت  

منھا  أ د 852.1أي بزیادة قدرھا  2019لسنة  د أ 26499 مقابل د أ 27351.1

  لتغطیة نفقات اإلنتدابات الجدیدة. أ د 552

  :على النحو التاليتوزع حسب طبیعة النفقة تو
  (بحساب أ د)

  
  نفقات التأجیر

  

 تقدیرات  2019 ق م
 التطور  2020

  %  المبلغ  الجدید  التبویب الجدید  التبویب القدیم
  3,2  852.1  27351.1  26499  26499   موارد للدولة

  0  0  0  0  0  الموارد الذاتیة للمؤسسات

  3,2  852.1  27351.1  26499  26499  الجملة العامة

 

ألعوان المرخص ا ةوھو یشمل جملعونا  1107ھذا البرنامج كما یبلغ العدد الجملي ألعوان 

ویتوزعون ، خطة) 46اإلنتدابات الجدیدة ( منھا برنامج فیھم بالمصالح المركزیة والجھویة

   :لي التا على النحوحسب البرامج الفرعیة والھیاكل 
  

  

  البرنامج الفرعي
أعوان االدارات المركزیة 

  والجھویة

  196  القیادة

  911  المساندة

  1107  المجموع العام

  

  :برنامج اإلنتدابات الجدیدة حسب الخطط كما یلي كما یتوزع 
  

 ) خطة مھندس أول لتدعیم اإلدارات الجھویة21( -

 ) خطة عملة مختصین لفائدة بطاحات جربة15( -

 عملة سائقي شاحنات ثقیلة) 10( -
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 :  التسییرنفقات  -3-2
 
لتـنفقضبطت    في حدود 2020 لسنةالقیادة والمساندة  تعھدا ودفعا لبرنامج سییرات ا

وتتوزع حسب  أ د 434أي بزیادة قدرھا  2019لسنة  د أ 6401 مقابل د أ 6835

  : ليی كماطبیعة النفقة 
  (بحساب أ د)

  
  نفقات التسییر

  

 تقدیرات  2019 ق م
 التطور  2020

  %  المبلغ  الجدید  التبویب الجدید  التبویب القدیم
  6,8  434  6835  6401  6401   موارد للدولة

  0  0  0  0  0  الموارد الذاتیة للمؤسسات

  6,8  434  6835  6401  6401  الجملة العامة

 

 :  التدخالت نفقات -3-3
  

 في حدود 2020 والمساندة لسنةالقیادة  التدخالت تعھدا ودفعا لبرنامجات ـنفقضبطت 

  : ليی كماوتتوزع حسب طبیعة النفقة  2019لسنة  د أ 2471 مقابل د أ 2471
  

  
  التدخالتنفقات 

  

 تقدیرات  2019 ق م
 التطور  2020

  %  المبلغ  الجدید  التبویب الجدید  التبویب القدیم
  0  0  2471  2471  2471   موارد للدولة

  0  0  0  0  0  الموارد الذاتیة للمؤسسات

  0  0  2471  2471  2471  الجملة العامة
  
  

  
  

 :  اإلستثمار نفقات -3-4
 

 د أ 6019 في حدود 2020لسنة القیادة والمساندة  لبرنامجستثمار ات اإلـنفقضبطت   
  .أ د 2229أي بزیادة قدرھا  2019لسنة  د أ 3790 مقابل
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مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

بحساب ألف  دینار

2020 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي6019 في حدود  2020ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج القیادة و المساندة لسنة 

الدفعالتعهد
القیادة

200 340

المساندة
5 819 7 700

المجموع
6 019 8 040
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مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

بحساب ألف  دینار

2020 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي6019 في حدود  2020ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج القیادة و المساندة لسنة 

الدفعالتعهد
القیادة

200 340

المساندة
5 819 7 700

المجموع
6 019 8 040



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

111

2 260

3 759

6 0196 019 المجموع 

مشاریع جدیدة

260 2مشاریع بصدد اإلنجاز 3 148

4 892

8 040

3 148

4 892

8 040

3759



و قد تطورت نفقات اإلستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما یلي: 

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 020

112

البیان

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

260 1482 3مشاریع بصدد اإلنجاز

4 8923 759

6 019 8 040
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v  اإلستثمار نفقاتتحلیل: 

 

 لتغطیة نفقات أ د 6019ستخصص اإلعتمادات المرصودة لھذا البرنامج والبالغة 

  :التالیة  البرنامجوالمشاریع 
             

  التكلفة                                                                                                                                                              
  

 أ د  650                                              بناءات بحي الحدائق ·

   أ د 250     بناء وتوسیع مقرات الفرق                                    ·

    أ د 150       بناء أسیجة                                                   ·

   أ د 598    الجھویة                                        تتھیئة اإلدارا ·

   أ د 200ارساء نظام معلوماتي خاص بالقدرة على اآلداء                ·

    أ د 1494   بناء مقر جدید لإلدارة الجھویة بسیدي بوزید                 ·

    أ د 150                                       المساكن اإلداریة   صیانة  ·

   أ د 150                     للمساكن اإلداریة تصفیة الوضعیة العقاریة ·

   أ د 140                ة     إلجتماعیامقاربة الدراسات قطاعیة تعتمد  ·

    أ د 500                                       برامج إعالمیة              ·

    أ د 310                                       اقتناء تجھیزات مختلفة     ·

    أ د 600اقتناء وسائل نقل للمصالح الجھویة لمتابعة انجاز المشاریع    ·
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المباشرون بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

5 : اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

5 نشاط المساندة :Z النشاط

5 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
4 مكلف بمأموریة

5جملة البرنامج الفرعي

5القیادة و المساندةجملة برنامج

5الجملة  العامة
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حسب األسالك و الرتب

115

توزیع التـرقیـات

القیادة و المساندةالبرنـامج :
المساندةالبرنامج الفرعي :

237 : اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

نشاط المساندة :Z النشاط

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

237

73السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

73.0 متصرف مستشارمتصرف

63.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

23.0 متصرف عاممتصرف رئیس

183.0 متصرفملحق إدارة

93.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

73.0 مستكتب إدارةعون إستقبال

243.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

43السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

173.0 مهندس عاممهندس رئیس

263.0 مهندس رئیسمهندس أول

8سلك العملة

13.0 ملحق إدارة10عامل صنف 

13.0 تقني10عامل صنف 

13.0 عون تقني7 و6 و5عملة صنف 

33.0 كاتب تصرف9 و8عملة صنف 
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23.0 مساعد تقني9 و8عملة صنف 

4سلك المهندسین المعماریین لإلدارة

13.0 مهندس معماري عاممهندس معماري رئیس

33.0 مهندس معماري رئیسمهندس معماري أول

3سلك معماري اإلدارة

13.0 معماري عاممعماري رئیس

23.0 معماري رئیسمعماري أول

7سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

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

33.0 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

33.0 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

99السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

173.0 تقنيمساعد تقني

123.0 مساعد تقنيعون تقني

163.0 تقني رئیستقني أول

543.0 تقني أولتقني

237جملة البرنامج الفرعي :

237القیادة و المساندةجملة برنامج

237الجملة  العامة دینــار العدد الجملي :000 155تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب
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2020 توزیع االنتدابات لسنة

القیادة و المساندةالبرنـامج :
دینــار 000 552تكلفة االنتدابات : 

المساندةالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

4646: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 2 الوحدة العملیاتیة  

4646نشاط المساندة :Z النشاط

2121السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

21 3.0 21 مهندس أول
1010سلك العملة

10 3.0 10 6عامل صنف 
1515السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

15 12.0 15 تقني

4646جملة البرنامج الفرعي

دینــار 552 000  تكلفة : 
االنتدابات

4646جملة البرنامج

46الجملة  العامة
العدد الجملي انتدابات جدیدة التكلفةتعویض اإلحاالت على التقاعد

46552 000
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توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

البنیة التحتیة للطرقاتالبرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

2 181 : االدارة العامة للجسور والطرقات1الوحدة العملیاتیة 

2 181 نشاط المساندة :Z النشاط

147 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
12 متصرف
6 متصرف مستشار
24 ملحق إدارة
23 مستكتب إدارة
1 راقن
23 عون إستقبال
2 راقن مساعد
56 كاتب تصرف
211 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس مساعد
77 مهندس رئیس
12 مهندس عام
118 مهندس أول
2 مهندس أشغال

1 246 سلك العملة
31 1عامل صنف 
139 2عامل صنف 
51 3عامل صنف 
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52 4عامل صنف 
138 5عامل صنف 
204 6عامل صنف 
81 7عامل صنف 
175 8عامل صنف 
185 9عامل صنف 
190 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي أو موثق
1 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
1 مهندس معماري رئیس
1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 ممرض أول للصحة العمومیة
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

568 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
67 مساعد تقني
26 عون تقني
26 تقني رئیس
142 تقني أول
307 تقني

1 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

181 2جملة البرنامج الفرعي

181 2البنیة التحتیة للطرقاتجملة برنامج
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حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت  البرنـامج :

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

72 : إدارة المیاه العمرانیة1الوحدة العملیاتیة 

72 المساندة :Z النشاط

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف
17 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
9 مهندس رئیس
2 مهندس عام
6 مهندس أول
28 سلك العملة
7 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
11 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
22 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
8 عون تقني
2 تقني رئیس
2 تقني أول
10 تقني

72جملة البرنامج الفرعي



121 نظـام أمـد

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

537 : اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة2الوحدة العملیاتیة 

537 المساندة :Z النشاط

71 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
7 متصرف
2 متصرف مستشار
17 ملحق إدارة
15 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
27 كاتب تصرف
102 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
46 مهندس رئیس
10 مهندس عام
45 مهندس أول
1 مهندس أشغال
92 سلك العملة
3 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
9 7عامل صنف 
28 8عامل صنف 
19 9عامل صنف 
16 10عامل صنف 
13 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
4 مهندس معماري رئیس
3 مهندس معماري عام
6 مهندس معماري أول
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة

257 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
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33 مساعد تقني
12 عون تقني
12 تقني رئیس
69 تقني أول
131 تقني

1 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

537جملة البرنامج الفرعي

609حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت  جملة برنامج
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التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكانالبرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

564 : اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

564 نشاط المساندة :Z النشاط

123 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
12 متصرف
6 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
40 متصرف عام
16 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
1 راقن مساعد
43 كاتب تصرف
56 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
25 مهندس رئیس
7 مهندس عام
24 مهندس أول
84 سلك العملة
3 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
9 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
15 8عامل صنف 
23 9عامل صنف 
19 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
45 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
19 مهندس معماري رئیس
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11 مهندس معماري عام
15 مهندس معماري أول
25 سلك معماري اإلدارة
9 معماري رئیس
16 معماري أول
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس مخبر عام
1 سلك األعوان المختصین للبحریة التجاریةالتابعین لوزارة النقل
1 ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحریة التجاریة
1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 ملحق صحفي
2 سلك مستشاري المصالح العمومیة
2 مستشار المصالح العمومیة
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

224 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
20 مساعد تقني
12 عون تقني
6 تقني رئیس
65 تقني أول
121 تقني

564جملة البرنامج الفرعي

564التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكانجملة برنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

191 : اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

191 نشاط المساندة :Z النشاط

2 أسالك مختلفة
2 أسالك مختلفة
29 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
6 متصرف
2 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
8 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
7 كاتب تصرف
49 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
27 مهندس رئیس
14 مهندس عام
8 مهندس أول
71 سلك العملة
3 2عامل صنف 
6 3عامل صنف 
12 4عامل صنف 
8 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
6 7عامل صنف 
11 8عامل صنف 
10 9عامل صنف 
9 10عامل صنف 
3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل رئیس
2 محلل مركزي
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2 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
2 مهندس معماري عام
1 سلك القضاة من الصنف العدلي
1 قاض من الرتبة الثالثة
1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 كاتب صحفي
1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
4 سلك مستشاري المصالح العمومیة
4 مستشار المصالح العمومیة
28 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
3 عون تقني
10 تقني أول
12 تقني

191جملة البرنامج الفرعي

المساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

911 : اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

911 نشاط المساندة :Z النشاط

1 أسالك مختلفة
1 أسالك مختلفة

332 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
63 متصرف
50 متصرف مستشار
6 متصرف رئیس
1 متصرف عام
84 ملحق إدارة
38 مستكتب إدارة
1 راقن
17 عون إستقبال
1 راقن مساعد
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71 كاتب تصرف
16 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
9 مهندس رئیس
3 مهندس عام
4 مهندس أول

363 سلك العملة
18 1عامل صنف 
112 2عامل صنف 
15 3عامل صنف 
36 4عامل صنف 
46 5عامل صنف 
21 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 
41 8عامل صنف 
37 9عامل صنف 
29 10عامل صنف 
4 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل
1 محلل مركزي
1 محلل عام
1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 ممرض الصحة العمومیة
22 سلك مستشاري المصالح العمومیة
22 مستشار المصالح العمومیة
55 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
3 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
5 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
25 متصّرف في الوثائق و األرشیف
22 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
114 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
21 مساعد تقني
16 عون تقني
2 تقني رئیس
13 تقني أول
62 تقني
1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
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1 متصرف رئیس للتربیة
2 السلك اإلداري للداخلیة
2 متصرف رئیس للداخلیة

911جملة البرنامج الفرعي

102 1القیادة و المساندةجملة برنامج

456 4الجملة  العامة
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المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع الترقیات حسب األسالك و الرتب 

نظـام أمـد

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة مؤسسات 3  الوحدة العملیاتیة :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد     المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

السلك و الرتبة الجدیدة السلك و الرتبة الحالیة 

برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى 5 النشاط :

مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 84685الفقرة  : 

وكالة التعمیر لتونس  الكبرى  84685 المؤسسة : 

610السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیةالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 1

3,0متصرف رئیسمتصرف مستشار 1610

30سلك العملةسلك العملة 1
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103,0عامل صنف 9عامل صنف  130

1080سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیةسلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 2

3,0محلل مركزيمحلل 1420

3,0محلل رئیسمحلل مركزي 1660

780سلك المهندسین المعماریین لإلدارةسلك المهندسین المعماریین لإلدارة 1

3,0مهندس معماري رئیسمهندس معماري أول 1780

690سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیفسلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 1

3,0متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف 1690

1495السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیةالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 2

3,0تقني رئیستقني أول 1900

3,0تقني أولتقني 1595

84685 ---جملة النشاط :

4685 ---8جملة الوحدة العملیاتیة :

4685 ---8جملة البرنامج الفرعي :

4685 ---8 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

131نظـام أمـد

البنیة التحتیة للطرقات 1  البرنامج :

1 تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 2 الوحدة العملیاتیة :

متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Bالنشاط :

مؤسسات البحث 141الفقرة  : 

مركز التجارب و تقنیات البناء  141 المؤسسة : 

11السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

3متصرف

1متصرف مستشار

1متصرف رئیس

2ملحق إدارة

2مستكتب إدارة

2كاتب تصرف

21السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1مهندس رئیس

2مهندس عام

18مهندس أول

53سلك العملة

12عامل صنف 

23عامل صنف 
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متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Bالنشاط :

48عامل صنف 

520عامل صنف 

66عامل صنف 

84عامل صنف 

94عامل صنف 

106عامل صنف 

1سلك المهندسین في علم طبقات األرض

1مهندس رئیس في علم طبقات األرض

1سلك الضباط و البحارة بجیش البحر

1رائد بالبحریة

54السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

4تقني أول

50تقني

141جملة النشاط :

141جملة الوحدة العملیاتیة :

141جملة البرنامج الفرعي :

141 جملة البرنامج :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة مؤسسات 3 الوحدة العملیاتیة :
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برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 73الفقرة  : 

وكالة التعمیر لتونس  الكبرى  73 المؤسسة : 

20السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

6متصرف

7متصرف مستشار

2متصرف عام

2ملحق إدارة

2مستكتب إدارة

1كاتب تصرف

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2مهندس رئیس

2مهندس عام

1مهندس أول

14سلك العملة

24عامل صنف 

44عامل صنف 

51عامل صنف 

61عامل صنف 

71عامل صنف 

82عامل صنف 

91عامل صنف 

8سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

3محلل

1محلل رئیس
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برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

3محلل مركزي

1واضع برامج

1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1مكتبي

5سلك المهندسین المعماریین لإلدارة

2مهندس معماري رئیس

3مهندس معماري أول

1سلك معماري اإلدارة

1معماري رئیس

2سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

1متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

17السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

4مساعد تقني

1تقني رئیس

5تقني أول

7تقني

73جملة النشاط :

73جملة الوحدة العملیاتیة :

73جملة البرنامج الفرعي :

73 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
135

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :

4 اإلدارة العامة لإلسكانالوحدة العملیاتیة :

التهذیب والتجدید العمراني

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

8النشاط :

0016 231الفقرة  : 

وكالة  التهذیب  والتجدید  العمراني  231 المؤسسة : 

115اإلطارات

13متصرف عام

1متصرف رئیس

13متصرف مستشار

6مهندس عام

7مهندس رئیس

55مهندس أول

1مهندس معماري عام

3مهندس معماري أول

12متصرف

4مهندس

91أعوان المساندة أو التسییر 

8ملحق إدارة

48مهندس مساعد

3فني سامي مختص
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التهذیب والتجدید العمراني

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

8النشاط :

6كاتب تصرف

9كاتب مدیریة

5مساعد فني

1عون فني مختص

1مستكتب إدارة

10ملحق إدارة أول

25أعوان التنفیذ 

1موزع البرید اإلداري

1عون نسخ أو طباعة

1عون إستقبال

6حارس

6سائق

2میكانیكي

61عامل صنف 

71عامل صنف 

81عامل صنف 

5عون تنظیف

231جملة النشاط :

231جملة الوحدة العملیاتیة :

231جملة البرنامج الفرعي :

231 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة19
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 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

البنیة التحتیة للطرقات 1البرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للجسور والطرقات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تطویر شبكة الطرقات السیارة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

800 0301 14إقتناء أراضي و عقارات و تحویل الشبكات بالطرقات السیارة028200 694
908200 3دراسات خاصة بالطرقات السیارة029900 694
000 3041 5اقتناء أراضي لفائدة الطریق السیارة في اتجاه قفصة036500 694
000 0001 201910دراسات خاصة بالطرقات - برنامج  041500 694

000 2424 133جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الطریق السیارة تونس جلمة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2013642تعبید المسالك الریفیة   برنامج 032400 694
000 00060 025 0001 49190 612الطریق السیارة تونس - جلمة 039900 694

000 00060 025 0001 13390 2613جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
قنطرة بنزرت 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 90010 000599 7442 129بناء جسر بنزرت039823 694

000 90010 000599 7442 3129جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الطرقات المهیكلة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1998171طرقات تونس الكبرى -برنامج 010700 694
1999296طرقات تونس الكبرى -برنامج  011500 694
920 4 جسر حلق الوادي - رادس011600 694
2000305الطرقات المهیكلة للمدن  -برنامج 013100 694
2000300طرقات تونس الكبرى -برنامج 013300 694
190الطریق الرابطة بین مدینة  منزل بورقیبة والطریق السیارة تونس  بنزرت014823 694
204الطریق الرابطة بین مدینة منزل بورقیبة و مدینة بنزرت015023 694
2003836الطرقات  المهیكلة للمدن - برنامج  018000 694
227 20031طرقات تونس الكبرى - برنامج  018100 694
000 4701 200414طرقات تونس الكبرى - برنامج 019900 694
2004837الطرقات المهیكلة للمدن - برنامج 020000 694
555 20051طرقات تونس الكبرى - برنامج 021400 694
2005690328الطرقات المهیكلة للمدن - برنامج 021500 694
1220بناء طریق حزامیة للربط بین جنوب القیروان والطریق الوطنیة رقم021641 694
2006305طرقات تونس الكبرى - برنامج 022300 694
2007440طرقات بتونس الكبرى - برنامج 023000 694
694 0001 5642 200811طرقات تونس الكبرى  برنامج 024200 694
500 4852 0008 1642 200812طرقات مهیكلة للمدن  برنامج 024300 694
000 2225 50028 4172 200915طرقات مهیكلة للمدن برنامج 024800 694
000 4394 80023 4391 200912طرقات تونس الكبرى برنامج 025400 694
2010122طرقات تونس الكبرى - برنامج 027000 694
090 20101طرقات مهیكلة للمدن برنامج 027100 694
900ربط قطبي التكنولوجیا بالنحلي ومنوبة بشبكة الطرقات027600 694
000 4222 2858003 1طرقات مهیكلة بسوسة ومدنین029100 694
055 45512 201115طرقات مهیكلة للمدن - برنامج 029400 694
000 9695 00014 2093 14برنامج الطرقات المؤدیة إلى المرفأ المالي برواد029600 694
000 59314 00032 7344 201226طرقات تونس الكبرى برنامج 030300 694
000 98338 500159 0522 201233طرقات مهیكلة بالمدن الكبرى برنامج 030400 694
2013942طرقات بتونس الكبرى برنامج 032000 694
000 9142 201312إقتناء أراضي برنامج 032300 694
000 4065 00029 9064 201422طرقات تونس الكبرى برنامج 033300 694
462500 20152طرقات تونس الكبرى برنامج 034200 694
000 8853 00011 7632 8منعرج تالة بوالیة القصرین034342 694
000 3506 90033 2252 2011 بین الطریقین اكس و اكس 4الطریق اكس 036200 694
000 1402 302 وٕاكس 20اقتناء أراضي لفائدة الطریقین الحزامیتین إكس 036300 694
000 5242 6اقتناء أراضي لفائدة مشاریع الطرقات المهیكلة للمدن036400 694
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000 5577 20021 1552 201618طرقات تونس الكبرى - برنامج 037100 694
000 0006 200101 4001 2017107طرقات تونس الكبرى برنامج 037800 694
000 90612 000180 5306 2017187طرقات مهیكلة للمدن - برنامج 037900 694
500 5004 20183003004طرقات تونس الكبرى برنامج 038900 694
000 1056 50035 0002 25مضاعفة الطریق الرومانیة بمدنین 039482 694
800 50012 000140 9731 129ربط والیة تطاوین بالطریق السیارة أ 040083 694
000 9012 20منعرج بن قردان والطرقات المؤدیة للمنطقة الحرة 040182 694
200 2001 80050012 2تهیئة الطریق الحزامیة لمدینة الفحص041422 694

000 599134 700855 13250 4631جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة و تطویر شبكة الطرقات المرقمة 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1999667تطویر الشبكة الجهویة للطرقات -برنامج 011900 694
2000695 و 1999تهیئة شبكة الطرقات -برنامجي 012000 694
051 2تهیئة شبكة الطرقات015800 694
836200 2تطویر الشبكة  الجهویة للطرقات018200 694
337500 20044تهیئة الشبكة المرقمة للطرقات - برنامج 019500 694
936 20081تهیئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج023800 694
000 8761 76320012 20096تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 025100 694
200980 بقفصة برنامج 201تهیئة الطریق الجهویة رقم 025600 694
90ربط القطب التنموي بالمنستیر الفجة بشبكة الطرقات الخارجیة025800 694
161تهیئة و بناء طرقات و مسالك بجزر قرقنة026161 694
000 6461 2472002 201016تطویر الشبكة الجهویة للطرقات برنامج 027300 694
000 7001 0901005 20108تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 027500 694
50طرقات و جسور و مسالك بوالیة تطاوین027983 694
542500 4385004 20119تهیئة شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 028900 694
500 8061 0001 6551 20119تطویر الشبكة الجهویة للطرقات-برنامج 029500 694
000 50916 00048 3575 201235تطویر الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج 030600 694
396 بقبلي20تهیئة الطریق الوطنیة رقم 031673 694
395 2تحسین الطرقات الحدودیة032100 694
90 بالكاف60تهیئة الطریق الجهویة رقم 032633 694
000 36210 00043 92810 201435تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 032800 694
831تهیئة طریق مدخل القطب التكنولوجي سلیمان - برج السدریة034800 694
000 93415 500116 65815 201686تهیئة شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 037000 694
704برنامج الطرقات المؤدیة إلى مشروع المنتجع السیاحي للدیار القطریة بتوزر038500 694
000 9793 14إنجاز وصلة لربط سد وادي الكبیر بشبكة الطرقات038732 694
000 2233 9 على مستوى جبل ماطوس19تطویر الطریق الوطنیة رقم 038883 694
000 2073 7 بوالیة قبلي20تهیئة الطریق الوطنیة رقم  039673 694
000 0005 0009 0003 8تهیئة طرقات بوالیة مدنین 039782 694
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100 70014 000152 3007 201992تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 041300 694
000 2001 8 بین الجمیالت والروحیة بوالیة سلیانة661تهیئة الطریق المحلیة رقم  041734 694

100 07565 200401 36450 5365جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تدعیم شبكة الطرقات المرقمة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

280تدعیم الشبكة المرقمة الطرقات015700 694
418 20091 و 2008تدعیم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي023900 694
500 7375 20092تدعیم شبكة الطرقات برنامج 025200 694
621 كلم من شبكة الطرقات المرقمة بسیدي بوزید والقصرین139تدعیم 030000 694
904 2025 20141تدعیم شبكة الطرقات المرقمة برنامج 033000 694
000 61410 00035 1215 201624تدعیم شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 036900 694
000 93515 00029 1306 201722تدعیم طرقات بالوالیات ذات األولویة - برنامج 038100 694

000 95325 00076 50911 652جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
بناء جسور 7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

784بناء جسور015600 694
100 20041بناء جسور- برنامج 019600 694
968500 5105003 20092 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي 024000 694
2010880222بناء جسور برنامج 027200 694
895500 3395003 20119بناء جسور - برنامج 029000 694
000 1932 0005 8322 20145بناء جسور برنامج 032900 694
000 6179 00022 5957 201620بناء جسور برنامج 036800 694
000 67010 00098 5478 201963  و 2018بناء جسور برنامجي 039000 694
000 93610 00057 9878 36 لربط مدینة قربص128بناء منشأة فنیة على الطریق الجهویة رقم  039521 694

000 50132 000192 57426 7141جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة المسالك الریفیة 8 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

445 1تهیئة المسالك الریفیة018300 694
754 2945004 20103تهیئة المسالك الریفیة برنامج 027400 694
99تهیئة وبناء طرقات وجسور ومسالك بوالیة جندوبة027732 694
264 2143 20115تهیئة المسالك الریفیة - برنامج 029200 694
870 52250011 11 كلم من المسالك الریفیة349تهیئة 030100 694
000 9571 00013 2951 20129تهیئة المسالك الریفیة برنامج 030700 694
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702 11تهیئة و تعبید مسلكي جبل المغیلة و جبل سمامة بالقصرین034542 694
209تهیئة و تعبید مسلك ریفي بالمغیلة بوالیة سیدي بوزید034743 694
000 3947 50033 6572 201627تهیئة المسالك الریفیة - برنامج 036100 694
000 0476 15مشاریع خاصة بالوالیات ذات األولویة036700 694
411 1تهیئة مسلك تاجروین - الحوض بوالیة الكاف 038233 694
186تهیئة مسالك ریفیة بوالیة باجة038431 694
000 71210 50019 1493 201810تهیئة المسالك الریفیة برنامج 039200 694
000 0002 20198تهیئة المسالك الریفیة - برنامج  041600 694

000 95118 00086 23016 8105جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دراسات طرقیة و اتقان فني 9 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100دراسات خاصة بالطرقات000100 694
1998100دراسات خاصة بالطرقات -برنامج   000300 694
199960دراسات خاصة بالطرقات -برنامج 000400 694
2000256دراسات خاصة بالطرقات -برنامج 013500 694
2001214دراسات خاصة بالطرقات -برنامج 014600 694
2002222دراسات خاصة بالطرقات - برنامج 015100 694
296دراسات خاصة بالطرقات017800 694
2004300دراسات خاصة بالطرقات - برنامج 019200 694
2005402دراسات خاصة بالطرقات- برنامج 021100 694
2006512دراسات خاصة بالطرقات - برنامج 022000 694
2007380دراسات خاصة بالطرقات - برنامج 022900 694
2008319دراسات خاصة بالطرقات  برنامج  024100 694
2009208دراسات خاصة بالطرقات برنامج 025300 694
201061دراسات خاصة بالطرقات برنامج 026900 694
2011624دراسات خاصة بالطرقات - برنامج 028800 694
842دراسات خاصة بالطرقات031200 694
746 2دراسات خاصة بالمسالك الریفیة المقترحة من المجالس الجهویة031400 694
294200 20132دراسات خاصة بالطرقات برنامج 031700 694
860300 20142دراسات خاصة بالطرقات برنامج 033100 694
2014368100دراسة خاصة بالمسالك الریفیة برنامج 033400 694
2014126100دراسات خاصة بصیانة الطرقات برنامج 033600 694
200 6441 20176دراسات خاصة بالطرقات - برنامج  038000 694
000 6351 20189دراسات خاصة بالطرقات برنامج 039100 694

900 5692 929جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
طرقات بمداخل المدن A بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2010363طرقات بمداخل المدن برنامج 026700 694
2014514طرقات بمداخل المدن - برنامج 033200 694
719 20154طرقات بمداخل المدن - برنامج  034400 694
000 1373 20165طرقات بمداخل المدن - برنامج  036600 694

A10 7333 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2011575الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات -برنامج 028400 694
2011573اقتناء بطاح جربة برنامج 029700 694
2012368الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات و الجسور   برنامج 030900 694
2013971الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات  والجسور- برنامج 031900 694
2014830الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج 033500 694
000 4422 20155الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات والجسور برنامج 034000 694
956500 1الصیانة الدوریة لبطاحات جربة036000 694
540500 20169الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات والجسور - برنامج  037300 694
292750 20179الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات و الجسور برنامج 037400 694
000 4422 7صیانة مرافئ البطاحات بجربة 040382 694
000 7291 20187البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات - برنامج  040400 694
000 59315 201835الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج  040500 694
000 5074 201814الصیانة الدوریة للجسور - برنامج   040600 694
500 5005 201923البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات برنامج 040900 694
250 50014 201948الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج  041000 694
150 0002 201910الصیانة الدوریة للجسور - برنامج  041100 694

C176 81847 650جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

344500 2الصیانة الدوریة للمسالك الریفیة031300 694
261500 20131تدعیم المسالك الریفیة  برنامج 032500 694
201469تدعیم المسالك الریفیة - برنامج 033800 694
2015850الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة - برنامج 034100 694
504 20164الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة - برنامج  037200 694
000 2631 20175الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج 037500 694
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000 1351 3إنجاز معابر مائیة بالمسالك الریفیة038300 694
000 1538 201824الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج 040200 694
000 10517 201948الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج 040800 694

D89 68428 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة السالمة المروریة وٕاصالح أضرار الفیضانات E بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 5001 3معالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة029800 694
000 6823 0003 9981 10تهیئات السالمة المروریة على الشبكة المرقمة030800 694
000 65028 49إصالح أضرار الفیضانات031100 694
797200 20132تهیئة للسالمة المروریة برنامج 031800 694
400 4703 6004 6503 201711تهیئة السالمة المروریة برنامج 037600 694
000 8002 20194تهیئات السالمة المروریة - برنامج 041200 694

E83 39535 8008 1526 400جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبید المسالك الریفیة F بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2010659تعبید المسالك الریفیة برنامج 026600 694
201222تعبید المسالك الریفیة  برنامج 031000 694
000 6453 20176تعبید المسالك الریفیة برنامج 037700 694
000 4574 201815تعبید المسالك الریفیة برنامج 039300 694

F22 7837 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
نشاط المساندة Z بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2009276إقتناء معدات برنامج 025000 694

Z276جملة النشاط

500 131350 246 2503 186374 485 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 485 186374 2503 246 131350 500

500 131350 246 2503 186374 485 12جمـــلة البرنـامج

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت   2البرنـامج :
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حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي : 1

إدارة المیاه العمرانیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد الدراسات و إنجاز األشغال لحمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

171250 2دراسات خاّصة بحمایة المدن من الفیضانات 000100 698
336300 1إقتناء أراضي 000200 698
500 2003 8حمایة مدینة بنزرت من الفیضانات  001923 698
987حمایة منطقة دوار هیشر بمنوبة من الفیضانات010814 698
500 3001 2حمایة مدینة القصرین من الفیضانات012142 698
97حمایة مدینة قابس من الفیضانات 013581 698
000 2209 10الصیانة الدوریة لمنشآت حمایة المدن من الفیضانات013900 698
500 00014 50030 5004 15حمایة تونس الغربیة من الفیضانات014311 698
20حمایة مدن نابل والمرازقة والحمامات من الفیضانات016121 698
978600حمایة مدینة الكاف من الفیضانات016333 698
120حمایة مدینة غار الدماء من الفیضانات016432 698
60حمایة المزطوریة بتطاوین من الفیضانات016883 698
82حمایة مدینتي توزر و دقاش من الفیضانات028372 698
158حمایة مدینة بو مهل من الفیضانات028713 698
343200حمایة مدینة المطویة من الفیضانات029081 698
100 3001 1حمایة مدینة الردیف من الفیضانات029171 698
300 5001 3حمایة مدینة تطاوین من الفیضانات029283 698
500 0002 4حمایة مدینة بوحجر من الفیضانات029652 698
207حمایة مدینة وادي ملیز من الفیضانات029732 698
52حمایة مدینة العال من الفیضانات030041 698
584300حمایة مدینة سبیطلة من الفیضانات030542 698
567150حمایة مدینة المزونة من الفیضانات030643 698
150500 1حمایة مدینة تالة من الفیضانات031042 698
260حمایة مدینتي سلیانة و برقو من الفیضانات031434 698
338حمایة مدینة قصور الساف من الفیضانات031553 698
735حمایة مدینة نفطة من الفیضانات031672 698
702حمایة منطقة وادي بلیبان بسوسة من الفیضانات032151 698
890حمایة مدینة نفزة من الفیضانات032431 698
400800 1حمایة مدینة فوسانة من الفیضانات032542 698
650800 1حمایة مدینة جرجیس من الفیضانات032682 698
795300حمایة مدینة بني حسان من الفیضانات032752 698
300 3001 2حمایة مدینة مارث من الفیضانات032881 698
380حمایة منطقة النزلة الجوفیة بمدینة قبلي من الفیضانات032973 698
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500 5001 3تهیئة وادي المنصورة بمدینة القیروان033141 698
980إصالح أضرار الفیضانات بالمنشآت المائیة لوالیة نابل033221 698
000500 5دراسة استراتیجیة للتصرف في مخاطر الفیضانات  033300 698
500 5002 4حمایة مدینة المكنین من الفیضانات 033452 698
000 4003 5حمایة مدینة سوسة من الفیضانات 033551 698
500 7001 2حمایة مدینة رأس الجبل من الفیضانات 033623 698
500 7001 2حمایة مدینة الصمعة من الفیضانات 033721 698
500 7001 2حمایة مدینة صواف من الفیضانات 033822 698
000 0003 8حمایة مدینة بن قردان من الفیضانات 033982 698
500 0002 5حمایة مدینة مطماطة الجدیدة من الفیضانات 034081 698
700500تهیئة وادي "المهراس" بقصیبة المدیوني034152 698
500 0002 4تصریف میاه األمطار بخنیس034252 698

500 00014 40030 56249 1108جملة النشاط

500 00014 40030 56249 1108جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
108 56249 40030 00014 500

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

588300 1 األمالك البحرّیة العمومّیة 000400 696
574100دراسة خاصة بالهیاكل البحریــــة001000 696
517300حمایة شواطىء المهدیة من اإلنجراف البحري002053 696
700500حمایة شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري002223 696
697حمایة فالز هرقلة من اإلنجراف البحري002551 696
450200حمایة منطقة بني فتایل بجرجیس من اإلنجراف البحري002882 696
995400حمایة شواطئ صفاقس من االنجراف البحري002961 696
300 4521 4حمایة فالز المنستیر من االنجراف البحري004352 696
076800 1حمایة شواطئ طبرقة من اإلنجراف البحري004532 696
617500 1أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غیاضة بالمهدیة005000 696

400 6664 312جملة النشاط

400 6664 212جمـــلة الوحدة العملیاتیة

اإلدارة العامة للبنایات المدنیة 3الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إنجاز بنایات مقتصدة للطاقة و التحكم في جودة تقنیات البناء 7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

450100دراسة السلسلة الوطنیة لألثمان000400 600
800100دراسات حول قطاع البناء واألشغال العمومیة000500 600

101مصاریف متابعة إنجاز مشاریع البنایات المدنیة000100 608

890 8905 5تهیئة المعابر الحدودیة001200 700
000 0004 20194اإلعداد للقمة العربیة تونس 001800 700

090 24110 711جملة النشاط

090 24110 311جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
23 90714 490

500 00014 89030 46963 2132جمـــلة البرنـامج

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للتهیئة الترابیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
مراجعة األمثلة التوجیهیة للتهیئة والرصد الترابي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

80منظومة المعلومات الجغرافیة000500 605

61األمثلة التوجیهیة للتجمعات العمرانیة000200 707
111األمثلة التوجیهیة للمناطق الحساسة001100 707
77تحیین أطالس الوالیات001700 707
61إعداد األمثلة التوجیهیة للتهیئة والتنمیة بوالیتي المهدیة وقابس003000 707
50األمثلة التوجیهیة للتهیئة لوالیات تطاوین وسلیانة وزغوان003200 707
146األمثلة التوجیهیة لتهیئة وتنمیة والیات قفصة وتوزر وباجة003300 707
175تحیین األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بجندوبة والكاف 003700 707
180تحیین األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بالقصرین وقفصة والقیروان003800 707
300مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بسلیانة و تطاوین004000 707
300مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بزغوان و المهدیة004100 707
400مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المنطقة الحساسة للسباسب العلیا و السفلى004200 707
300دراسة حول التخطیط الترابي االستراتیجي و الرصید العقاري004300 707
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600دراسة حول التهیئة الترابیة و المناطق المهددة بالتغّیرات المناخیة004400 707

841 12جملة النشاط

841 12جمـــلة الوحدة العملیاتیة

إدارة التعمیر 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد اإلستراتیجیات المستدامة للتهیئة الترابیة والتنمیة العمرانیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

607650 4الصور الجویة و خرائط المدن000200 699
77020 1دراسات نموذجیة000500 699
440المعالجة الرقمیة لمخططات التهیئة العمرانیة000900 699
4رفع توبوغرافي لمدینة بوسالم001032 699
500الّرصد العمراني001100 699
120إعداد قاعدة معطیات جیودیزیة001200 699
2050700100دراسة استراتیجیة: صفاقس  001561 699
500مجلة التهیئة الترابیة والتعمیر001600 699
000100 20501دراسة استشرافیة لتونس الكبرى 001700 699

641870 29جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
األشغال الجیودیزیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

285 1أشغال جیودیزیة000700 699

285 31جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دعم االمركزیة عبر مساندة الجماعات المحلیة إلعداد ومراجعة المخططات 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

06050 3المسح التوبوغرافي000100 699
10050 1 مخّططات التهیئة 000300 699
58180معدات خاصة بمخططات التهیئة العمرانیة000800 699

741180 44جملة النشاط

050 6671 215جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة مؤسسات 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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640برنامج اإلستثمار لوكالة التعمیر  لتونس  الكبرى 000700 700

5640جملة النشاط

3640جمـــلة الوحدة العملیاتیة

اإلدارة العامة لإلسكان 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
توفیر مساكن ومقاسم مهیئة لفائدة األجراء 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200200دراسات خاصة بتحدید الحاجیات السكنیة بالوالیات001500 701

6200200جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة 7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

071 70226 15029 50017 19برنامج تهذیب و إدماج أحیاء سكنیة كبرى001800 701
000 5905 000381 8005 142الجیل الثاني من برنامج تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة002300 701

071 29231 150411 30022 7162جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التهذیب والتجدید العمراني 8 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

358 3589 9تدعیم و تعصیر الطرقات داخل المناطق البلدیة001500 700

350 3502 2برنامج تهذیب منطقة ساقیة الدائر002000 701
500 00010 00036 0002 4برنامج تهذیب وتجدید المراكز العمرانیة القدیمة002400 701
000 0002 2تهذیب و إدماج حي النزهة و حي الریاض بالمنستیر002552 701

500 00010 70836 70815 817جملة النشاط

571 29241 058447 20838 4180جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي 5الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إزالة المساكن البدائیة وتعویضها بمساكن جدیدة أو ترمیمها أو توسعتها C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 00018 45البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي- إزالة األكواخ001700 701

C45 00018 000جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إنجاز مساكن إجتماعیة وتهیئة مقاسم إجتماعیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 00050 000200 00040 85البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - بناء مساكن اجتماعیة001900 701
000 37010 000239 0002 246بناء مساكن اجتماعیة - قسط 002100 701

D131 00042 000439 37060 000جملة النشاط

000 37060 000439 00060 5176جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
375 35699 108886 662101 571

571 662101 108886 35699 3375جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التصرف في العقارات والتجهیزات 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

27640 دراسات خاصة بالبنایات المدنیة000100 603

100100المخطط المدیري لإلعالمیة بوزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة000300 605

3376140جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
بناء مقرات اإلدارات الجهویة والفرق والورشات وتهیئتها وتوسیعها / إحالة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

920920بناءات بحي الحدائق000311 603
100100توسیع اإلدارة الجهویة بالمنستیر001852 603
100 7521 1بناء مقر اإلدارة الجهویة بمنوبة003314 603

120 7722 42جملة النشاط

260 1482 23جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
3 1482 260

260 1482 93جمـــلة البرنـامج
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571 793466 162 5084 159539 996 2جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

البنیة التحتیة للطرقات 1البرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للجسور والطرقات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الطرقات المهیكلة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 3001 90080027 201621طرقات تونس الكبرى - برنامج 037100 694
500 8001 2017165طرقات تونس الكبرى برنامج 037800 694
000 3001 00066 5001 201768طرقات مهیكلة للمدن - برنامج 037900 694
000500 00020012 20183طرقات تونس الكبرى برنامج 038900 694

000 0001 30 الرابطة بین صفاقس وسیدي بوزید والقصرین13مضاعفة الطریق الوطنیة رقم 00100ج 694
000 0004 00050 0001 25مضاعفة مدركة الساحل00200ج 694
500 0003 50070 0002 202061تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 00400ج 694
000 60010 00068 4005 202035تدعیم شبكة الطرقات المرقمة برنامج 00500ج 694

500 00021 500460 80011 4244جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة و تطویر شبكة الطرقات المرقمة 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 0001 16 بین الجمیالت والروحیة بوالیة سلیانة661تهیئة الطریق المحلیة رقم  041734 694

500 0001 516جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة المسالك الریفیة 8 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

350500 2تهیئة مسالك ریفیة بوالیة باجة038431 694
000 0006 000135 5005 202029تهیئة المسالك الریفیة برنامج 00600ج 694
000 0008 15تهیئة مسالك ریفیة حدویة بوالیة القصرین00742ج 694
500 3501 2تهیئة مسالك ریفیة بوالیة باجة 07331ج 694
800500 1تهیئة مسالك ریفیة بوالیة الكاف 07433ج 694

000 0006 500135 00015 851جملة النشاط



152

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دراسات طرقیة و اتقان فني 9 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000500 202010دراسات خاصة بالطرقات برنامج 05600ج 694

000500 910جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
طرقات بمداخل المدن A بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 4502 7طرقات بمداخل المدن بوالیة سیدي بوزید05743ج 694

A7 4502 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 3001 20201اقتناء معدات -برنامج 00900ج 694
500 0007 202025البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات -برنامج 01100ج 694
000 00024 202078الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة برنامج 01200ج 694

C104 30032 500جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة السالمة المروریة وٕاصالح أضرار الفیضانات E بحساب ألف  دیناررمز النشاط

050 0003 45إصالح أضرار الفیضانات031100 694
2019500100تهیئات السالمة المروریة - برنامج 041200 694

E45 0003 050500100جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبید المسالك الریفیة F بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0006 12تعبید مسالك ریفیة بوالیة قفصة05571ج 694

F12 0006 000جملة النشاط

100 50029 050611 55071 1474جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
474 55071 050611 50029 100

البنیة التحتیة للطرقات بتونسالبرنامج الفرعي : A
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اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتونس Aالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

350675 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بتونس برنامج 03111ج 694

D1 350675جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة السالمة المروریة وٕاصالح أضرار الفیضانات E بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 2003 20207تهیئة السالمة المروریة بتونس برنامج 05211ج 694

E7 2003 500جملة النشاط

A8 5504 175جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
8 5504 175

البنیة التحتیة للطرقات ببن عروسالبرنامج الفرعي : C

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببن عروس Cالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

125 2501 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة ببن عروس برنامج 03000ج 694

D2 2501 125جملة النشاط

C2 2501 125جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 2501 125

البنیة التحتیة للطرقات بمنوبةالبرنامج الفرعي : D

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بمنوبة Dالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

150575 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بمنوبة برنامج 01300ج 694
350 7001 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بمنوبة برنامج 03200ج 694

C3 8501 925جملة النشاط
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D3 8501 925جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 8501 925

التحتیة للطرقات بنابلالبرنامج الفرعي : E

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بنابل Eالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500750 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بنابل برنامج 01400ج 694

C1 500750جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 0001 20203الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بنابل برنامج 03300ج 694

D3 0001 500جملة النشاط

E4 5002 250جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
4 5002 250

البنیة التحتیة للطرقات بزغوانالبرنامج الفرعي : F

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بزغوان Fالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100550 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بزغوان برنامج 01500ج 694

C1 100550جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

325 6501 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بزغوان برنامج 03400ج 694

D2 6501 325جملة النشاط

F3 7501 875جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 7501 875

البنیة التحتیة للطرقات ببنزرتالبرنامج الفرعي : G

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببنزرت Gالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500500 1الصیانة الدوریة للجسر المتحرك ببنزرت01000ج 694
800900 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة ببنزرت برنامج 01600ج 694

C3 3001 400جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

400 8001 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة ببنزرت برنامج 03500ج 694

D2 8001 400جملة النشاط

G6 1002 800جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
6 1002 800

البنیة التحتیة للطرقات باجةالبرنامج الفرعي : H

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بباجة Hالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

250625 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بباجة برنامج 01700ج 694

C1 250625جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

630 2601 20203الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بباجة برنامج 03600ج 694

D3 2601 630جملة النشاط

H4 5102 255جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
4 5102 255
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البنیة التحتیة للطرقات بجندوبةالبرنامج الفرعي : I

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بجندوبة Iالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة المسالك الریفیة 8 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 3001 9تهیئة مسالك ریفیة بوالیة جندوبة00832ج 694

000 3001 89جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000500 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بجندوبة برنامج 01900ج 694

C1 000500جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

025 0502 20204الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بجندوبة برنامج 03800ج 694

D4 0502 025جملة النشاط

I14 3503 525جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Iجمـــلة البرنـامج الفرعي
14 3503 525

البنیة التحتیة للطرقات بالكافالبرنامج الفرعي : J

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالكاف Jالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000500 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بالكاف برنامج 01800ج 694

C1 000500جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

350 7001 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بالكاف برنامج 03700ج 694
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D2 7001 350جملة النشاط

J3 7001 850جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Jجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 7001 850

البنیة التحتیة للطرقات بسلیانةالبرنامج الفرعي : K

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسلیانة Kالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

450 9001 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بسلیانة برنامج 04000ج 694

D2 9001 450جملة النشاط

K2 9001 450جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 9001 450

البنیة التحتیة للطرقات بالقیروانالبرنامج الفرعي : L

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقیروان Lالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500750 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بالقیروان برنامج 02400ج 694

C1 500750جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

160 3201 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بالقیروان برنامج 03900ج 694

D2 3201 160جملة النشاط

L3 8201 910جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 8201 910

البنیة التحتیة للطرقات بالقصرینالبرنامج الفرعي : M

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقصرین Mالوحدة العملیاتیة



158

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة المسالك الریفیة 8 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

450725 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بالقصرین برنامج 02700ج 694

450725 81جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0002 20204الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بالقصرین برنامج 04800ج 694

D4 0002 000جملة النشاط

M5 4502 725جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
5 4502 725

البنیة التحتیة للطرقات سیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : N

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسیدي بوزید Nالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

600800 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بسیدي بوزید برنامج 04400ج 694

D1 600800جملة النشاط

N1 600800جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 600800

البنیة التحتیة للطرقات سوسةالبرنامج الفرعي : O

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسوسة Oالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

202010050الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بسوسة برنامج 02000ج 694

C10050جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

700 4001 20203الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بسوسة برنامج 04100ج 694

D3 4001 700جملة النشاط

O3 5001 750جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 5001 750

البنیة التحتیة للطرقات بالمنستیرالبرنامج الفرعي : P

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالمنستیر Pالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2020400200الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بالمنستیر برنامج 02100ج 694

C400200جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

570785 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بالمنستیر برنامج 04700ج 694

D1 570785جملة النشاط

P1 970985جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 970985

البنیة التحتیة للطرقات بالمهدیةالبرنامج الفرعي : Q

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة المهدیة Qالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100550 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بالمهدیة برنامج 02200ج 694

C1 100550جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200 4001 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بالمهدیة برنامج 04200ج 694

D2 4001 200جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة السالمة المروریة وٕاصالح أضرار الفیضانات E بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 0002 20205تهیئة السالمة المروریة بالمهدیة برنامج 05300ج 694

E5 0002 500جملة النشاط

Q8 5004 250جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
8 5004 250

البنیة التحتیة للطرقات بصفاقسالبرنامج الفرعي : R

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة صفاقس Rالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

575 1501 20203الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بصفاقس برنامج 02300ج 694

C3 1501 575جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

050 1001 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بصفاقس برنامج 04300ج 694

D2 1001 050جملة النشاط

R5 2502 625جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Rجمـــلة البرنـامج الفرعي
5 2502 625

البنیة التحتیة للطرقات بقفصةالبرنامج الفرعي : S

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قفصة Sالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

420710 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بقفصة برنامج 04900ج 694

D1 420710جملة النشاط

S1 420710جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Sجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 420710

البنیة التحتیة للطرقات توزرالبرنامج الفرعي : T

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة توزر Tالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

700 4001 20203الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بتوزر برنامج 05000ج 694

D3 4001 700جملة النشاط

T3 4001 700جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Tجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 4001 700

البنیة التحتیة للطرقات قبليالبرنامج الفرعي : U

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قبلي Uالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

2020950475الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بقبلي برنامج 02900ج 694

C950475جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

900950 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بقبلي برنامج 05200ج 694

D1 900950جملة النشاط

U2 8501 425جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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Uجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 8501 425

البنیة التحتیة للطرقات قابسالبرنامج الفرعي : V

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قابس Vالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

450725 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بقابس برنامج 02500ج 694

C1 450725جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

750 5001 20203الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بقابس برنامج 04500ج 694

D3 5001 750جملة النشاط

V4 9502 475جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Vجمـــلة البرنـامج الفرعي
4 9502 475

البنیة التحتیة للطرقات بمدنینالبرنامج الفرعي : W

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة مدنین Wالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

400700 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بمدنین برنامج 02600ج 694

C1 400700جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

015 0301 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بمدنین برنامج 04600ج 694

D2 0301 015جملة النشاط

W3 4301 715جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Wجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 4301 715
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البنیة التحتیة للطرقات بتطاوینالبرنامج الفرعي : X

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة تطاوین Xالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
استغالل و صیانة الطرقات المرقمة C بحساب ألف  دیناررمز النشاط

700850 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بتطاوین برنامج 02800ج 694

C1 700850جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المسالك الریفیة D بحساب ألف  دیناررمز النشاط

350 7001 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بتطاوین برنامج 05100ج 694

D2 7001 350جملة النشاط

X4 4002 200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Xجمـــلة البرنـامج الفرعي
4 4002 200

100 50029 550611 550119 1579جمـــلة البرنـامج

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت   2البرنـامج :

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي : 1

إدارة المیاه العمرانیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد الدراسات و إنجاز األشغال لحمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000150 1دراسات خاّصة بحمایة المدن من الفیضانات 000100 698
500100إقتناء أراضي 000200 698
000600 6حمایة مدینة مدنین من الفیضانات005582 698
000500 5حمایة مدینتي المحمدیة و فوشانة من الفیضانات010613 698
500 0002 13الصیانة الدوریة لمنشآت حمایة المدن من الفیضانات013900 698
000 0002 14حمایة مدینتي الحمامات ونابل من الفیضانات029521 698
000500 5تهیئة وادي الطین بمدینة غنوش بوالیة قابس034381 698

200500 17001005حمایة تونس الشمالیة والشرقیة من الفیضانات -قسط 00100ج 698
200100 300501(تهیئة وادي قابس (تهیئة وادي قریعة وانجاز معبرین00281ج 698
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500250 2حمایة مدینة ملولش من الفیضانات00353ج 698
000200 2حمایة مدینة السبالة من الفیضانات00543ج 698
500350 3حمایة مدینة غمراسن من الفیضانات00683ج 698
000500 5حمایة منطقة الودیان بنفطة ( محاسن وبوهالل ودغموس وسبع آبار) من الفیضانات00772ج 698
000500 5حمایة مدن بني خالد وزاویة الجدیدي وبوشراي من الفیضانات00921ج 698
000900 7حمایة مدینة دار شعبان الفهري من الفیضانات01021ج 698
000400 4حمایة مدینة تاكلسة من الفیضانات01121ج 698
000500 5حمایة مدینة قربة من الفیضانات01221ج 698
000400 4حمایة مدینة منزل بوزلفة من الفیضانات01321ج 698

400600 5006 50010 183جملة النشاط

400600 5006 50010 183جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
83 50010 5006 400600

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100مصاریف متابعة إنجاز مشاریع المنشآت البحریة000200 608

200100دراسة خاصة بالهیاكل البحریــــة001000 696
800400 2حمایة شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري002223 696
100400 1حمایة منطقة بني فتایل بجرجیس من اإلنجراف البحري002882 696
000200 1أشغال جهر المیناء القدیم بغار الملح003823 696
100 0001 3أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غیاضة بالمهدیة005000 696

000200 1حمایة شواطئ كاب الزبیب من االنجراف البحري00123ج 696
350200تهیئة الرصیف بالحوض الخارجي المحاذي للمیناء الترفیهي بالمنستیر00252ج 696

700 5502 39جملة النشاط

700 5502 29جمـــلة الوحدة العملیاتیة

اإلدارة العامة للبنایات المدنیة 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إنجاز بنایات مقتصدة للطاقة و التحكم في جودة تقنیات البناء 7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

350 3501 1مصاریف متابعة إنجاز مشاریع البنایات المدنیة000100 608

5050روضة آل بورقیبة 000152 700
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400 4001 71جملة النشاط

400 4001 31جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
10 9504 100

400600 6006 45014 294جمـــلة البرنـامج

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للتهیئة الترابیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
مراجعة األمثلة التوجیهیة للتهیئة والرصد الترابي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

400360إقتناء وتركیز البرمجیات اإلعالمیة إلیواء قاعدة المعطیات الطوبوغرافیة الوطنیة00200ج 605

20060المثال التوجیهي لتهیئة الساحل الشرقي لبنزرت00100ج 707
30080دراسة القدرة التنافسیة لألقالیم والجهات00200ج 707
500 3دراسة المثال التوجیهي لتهیئة التراب الوطني 00300ج 707

400500 14جملة النشاط

400500 14جمـــلة الوحدة العملیاتیة

إدارة التعمیر 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد اإلستراتیجیات المستدامة للتهیئة الترابیة والتنمیة العمرانیة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0001 0002007 1مشروع منظومة التصرف في المعلومات العقاریة للبالد التونسیة 00100ج 699

000 0001 0002007 21جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
األشغال الجیودیزیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0002 2أشغال جیودیزیة000700 699

000 0002 32جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
دعم االمركزیة عبر مساندة الجماعات المحلیة إلعداد ومراجعة المخططات 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

8080معدات خاصة بمخططات التهیئة العمرانیة000800 699

48080جملة النشاط

000 0001 2807 0802 23جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة مؤسسات 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

960582 1برنامج اإلستثمار لوكالة التعمیر  لتونس  الكبرى 000700 700

960582 51جملة النشاط

960582 31جمـــلة الوحدة العملیاتیة

اإلدارة العامة لإلسكان 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
نشاط المساندة Z بحساب ألف  دیناررمز النشاط

350350إعداد مؤتمر وزراء اإلسكان والتعمیر العرب بتونس  00300ج 608

Z350350جملة النشاط

4350350جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
9 7903 7127 0001 000

000 0001 7127 7903 39جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
نشاط المساندة Z بحساب ألف  دیناررمز النشاط

140140دراسات قطاعیة تعتمد تطبیق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة 00300ج 600
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20060ارساء نظام معلوماتي خاص بالقدرة على اآلداء000600 608

Z340200جملة النشاط

1340200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
340200

المساندةالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التصرف في العقارات والتجهیزات 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200200تهیئة و صیانة  المساكن اإلداریة002700 603

600600إقتناء وسائل نقل000100 604
8585إقتناء تجهیزات مختلفة000200 604
55تركیز مـوّزع هــاتف باإلدارة المركزیـة000500 604
55إقتناء وتركیز رفوف لمحالت األرشیف001100 604
100100 تركیز منظومة متابعة وسائل النقل والمعدات001200 604
système de vidéosurveillance "100100 " إقتناء وتركیز منظومة مراقبة آلیة001400 604
1515تركیز موزعات هاتف باإلدارات الجهویة001500 604

400400المخطط المدیري لإلعالمیة بوزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة000300 605

510 5101 31جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
بناء مقرات اإلدارات الجهویة والفرق والورشات وتهیئتها وتوسیعها / إحالة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

650650بناءات بحي الحدائق000311 603
190190توسیع اإلدارة الجهویة ببنزرت001023 603
129129تهیئـة اإلدارة الجهویة بسوسة001351 603
7979تهیئة اإلدارة الجهویة ببن عروس002313 603
200200تهیئة اإلدارة الجهویة بزغوان003422 603
100100تصفیة الوضعیة العقاریة للمباني اإلداریة003500 603

494501 1بناء المقر الجدید لإلدارة الجهویة بسیدي بوزید00143ج 603

849 8421 42جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
نشاط المساندة Z بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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200200مصاریف اإلعالنات  واإلشهـار000100 607

Z200200جملة النشاط

559 5523 24جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
4 5523 559

759 8923 94جمـــلة البرنـامج

700 90030 621624 682141 688جملة مشاریع و برامج جدیدة

271 693497 787 1294 841681 684 3الجملـة العامـة :
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(ح ح خ / ح أ م)

الحسابات الخاصة في الخزینة 

الصندوق الوطني لتحسین السكن14رقم الحساب :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة لإلسكان 4الوحدة العملیاتیة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

توفیر مساكن ومقاسم مهیئة لفائدة األجراء بحساب ألف  دینار6رمز النشاط

8 000 تحسین المسكن القدیم01300ج701

2 000 برنامج اإلستثمار الخاص بالجماعات المحلیة01400ج701
000 10جملة النشاط

000 10جمـــلة الوحدة العملیاتیة

جمـــلة البرنـامج الفرعي
10 000

000 10جمـــلة البرنـامج

000 10جملة 14 الحساب :

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء15رقم الحساب :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة لإلسكان 4الوحدة العملیاتیة
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اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

تحسین السكن بحساب ألف  دینار9رمز النشاط

36 000 إقتناء مساكن إجتماعیة وجماعیة01000ج701

500 بناء مساكن إجتماعیة01100ج701

1 500 إقتناء أراضي صالحة للبناء01200ج701
000 38جملة النشاط

000 38جمـــلة الوحدة العملیاتیة

جمـــلة البرنـامج الفرعي
38 000

000 38جمـــلة البرنـامج

000 38جملة 15 الحساب :

000 48الجملـة العامـة :
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البنیة التحتیة للطرقات 1البرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للجسور والطرقات 1الوحدة العملیاتیة

الدفع التعهد الدفع التعهد
م ق خ م موارد عامة للمیزانیة البیـــان الفقرة الفصل

تطویر شبكة الطرقات السیارة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 00080 80المساهمة في ترفیع رأس مال شركة تونس الطرقات السیارة8210001
1 000 00080 80جملة النشاط

000 00080 180جمـــلة الوحدة العملیاتیة

000 00080 180جمـــلة البرنـامج الفرعي

000 00080 180جمـــلة البرنـامج

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت   2البرنـامج :

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة 2الوحدة العملیاتیة

الدفع التعهد الدفع التعهد
م ق خ م موارد عامة للمیزانیة البیـــان الفقرة الفصل

حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100صیانة وحراسة حوزة  مشروع تبارورة8220007
3 100100جملة النشاط
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الدفع التعهد الدفع التعهد
م ق خ م موارد عامة للمیزانیة البیـــان الفقرة الفصل

لمراقبة ومتابعة مشاریع الشركة TAPAROURA دعم الدولة لشركة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

950950مصاریف متابعة أشغال استصالح وتهیئة السواحل الشمالیة لمدینة صفاقس8220004
5050الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهیئة السواحل الشمالیة لمدینة صفاقس8220005

4 000 0001 1جملة النشاط

الدفع التعهد الدفع التعهد
م ق خ م موارد عامة للمیزانیة البیـــان الفقرة الفصل

لمراقبة ومتابعة مشاریع الشركة SEPTS دعم الدولة لشركة 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5050مصاریف متابعة أشغال إستصالح  بحیرة تونس الجنوبیة 8220002
100100دراسات مختلفة8220009
100100أشغال صیانة وحمایة المنشآت المدنیة 8220014

5 250250جملة النشاط

الدفع التعهد الدفع التعهد
م ق خ م موارد عامة للمیزانیة البیـــان الفقرة الفصل

لمراقبة ومتابعة مشاریع الشركة Ben Ghayadha دعم الدولة لشركة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

150150مصاریف متابعة أشغال استصالح سبخة بن غیاضة  8220010
5050مصاریف حراسة وصیانة سبخة بن غیاضة  8220012
5050اقتناء وسائل نقل 003ج822

6 250250جملة النشاط

600 6001 21جمـــلة الوحدة العملیاتیة

600 6001 21جمـــلة البرنـامج الفرعي

600 6001 21جمـــلة البرنـامج

600 60081 81الجملـة العامـة :
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جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  البنیة التحتیة للطرقات1البرنـامج 

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات  :1البرنامج الفرعي

:  االدارة العامة للجسور والطرقات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 10111 082 400 01
400 082 11األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 10129 345 800 02
800 345 29المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101644 800 03
800 644المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101796 000 05
000 796منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10130 000 06
000 30منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 101240 100 13
100 240المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1018 174 300 14
300 174 8المساهمات المحمولة على المشغل000
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األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102126 000 02
000 126األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 102200 06
200المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10224 900 07
900 24المساهمات المحمولة على المشغل000

500 464 50جملة النشاط :

500 464 50جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي  :B النشاط

مؤسسات البحث 124850 000 04
000 850مركز التجارب و تقنیات البناء091

000 850جملة النشاط :

000 850جملة الوحدة العملیاتیة :

500 314 51جملة البرنامج الفرعي :

500 314 51جملة البرنامج :



175 نظـام أمـد

 :    حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت2البرنـامج 

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات :1البرنامج الفرعي

: إدارة المیاه العمرانیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 101406 700 01
700 406األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 065 700 02
700 065 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10139 900 03
900 39المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10134 000 05
000 34منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 500 06
500 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1019 000 13
000 9المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101302 400 14
400 302المساهمات المحمولة على المشغل000

200 861 1جملة النشاط :

200 861 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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200 861 1جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 353 000 01
000 353 3األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 1018 218 000 02
000 218 8المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101340 000 03
000 340المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101283 000 05
000 283منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10158 000 13
000 58المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 380 000 14
000 380 2المساهمات المحمولة على المشغل000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10250 000 02
000 50األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10210 000 07
000 10المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  األعوان  القاریـن 116267 000 01
000 267تأجیر األعوان القاریـن000
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000 959 14جملة النشاط :

000 959 14جملة الوحدة العملیاتیة :

000 959 14جملة البرنامج الفرعي :

200 820 16جملة البرنامج :
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 :  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان3البرنـامج 

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة مؤسسات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى5النشاط 

مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 1241 907 000 16
000 907 1وكالة التعمیر لتونس  الكبرى001

000 907 1جملة النشاط :

000 907 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1013 766 100 01
100 766 3األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 1018 546 500 02
500 546 8المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101411 100 03
100 411المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101303 000 05
000 303منحـة اإلنتـاج000
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المنح    العائلیة 10142 600 13
600 42المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 537 900 14
900 537 2المساهمات المحمولة على المشغل000

200 607 15جملة النشاط :

200 607 15جملة الوحدة العملیاتیة :

200 514 17جملة البرنامج الفرعي :

200 514 17جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له 10085 000 02
000 85تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001

تأجیر  أعضاء  الدواوین 100115 000 04
000 115تأجیر أعضاء الدواوین001

األجر  األساسي  والتدرج 1011 210 000 01
000 210 1األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 1012 970 000 02
000 970 2المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101246 000 03
000 246المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1015 000 04
000 5المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 101104 000 05
000 104منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10121 000 06
000 21منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10119 000 13
000 19المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101958 000 14
000 958المساهمات المحمولة على المشغل000
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األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10213 000 02
000 13األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1023 000 07
000 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 749 5جملة النشاط :

000 749 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 749 5جملة البرنامج الفرعي :

المساندة :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

األجر  األساسي  والتدرج 1014 981 000 01
000 981 4األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 10111 713 100 02
100 713 11المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101491 000 03
000 491المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101410 000 05
000 410منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101200 000 06
000 200منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10165 000 13
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000 65المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1013 742 000 14

000 742 3المساهمات المحمولة على المشغل000
100 602 21جملة النشاط :

100 602 21جملة الوحدة العملیاتیة :

100 602 21جملة البرنامج الفرعي :

100 351 27جملة البرنامج :

000 000 113 جملة الموارد العامة للمیزانیة

113 000 000 الجملة العامـة :
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جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  البنیة التحتیة للطرقات1البرنـامج 

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات  :1البرنامج الفرعي

:  االدارة العامة للجسور والطرقات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

الوقود 20190 000 06
000 90شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

التعهد والصیانة 2011 300 000 10
000 300 1تعهد وصیانة معدات خصوصیة004

هیكل الطرقات 2022 150 000 01
000 150 2مصاریف االستغالل002

000 540 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202350 000 02
000 350صیانة المسالك الریفیة000
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000 350جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 20110 000 02
000 10استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20116 000 03
000 16استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20155 000 04
000 55االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201428 000 06
000 178شراء الوقود لوسائل النقل001
000 250حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 201140 000 10
000 140تعهد وصیانة وسائل النقل002

مصاریف التنظیف 2018 000 11
000 8النفقات المباشرة للتنظیف001

إرجاع مصاریف التنقل 20130 000 24
000 30المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات التغذیة 20130 000 29
000 30النفقات المباشرة للتغذیة001

معالیم الجوالن و العبور 20120 000 40
000 20معالیم الجوالن001

000 737جملة النشاط :

000 627 4جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 627 4جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بتونس :Aالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتونس :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 2024 500 000 01
000 520مصاریف الصیانة001
000 980 3مصاریف االستغالل002

نفقات إستغالل وصیانة أخرى 202500 000 99
000 500نفقات استغالل وصیانة أخرى000

000 000 5جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202110 000 02
000 110صیانة المسالك الریفیة000

000 110جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2016 000 02
000 6استهالك الماء000
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إستهالك الكهرباء والغاز 20123 600 03
600 23استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 201900 04
900االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201165 000 06
000 165شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 20130 000 10
000 30تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20122 000 23
000 22إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40
300 4معالیم الجوالن001

300 271جملة النشاط :

300 381 5جملة الوحدة العملیاتیة :

300 381 5جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بأریانة :Bالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بأریانة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 2021 170 000 01
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000 440مصاریف الصیانة001
000 730مصاریف االستغالل002

000 170 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 20230 000 02
000 30صیانة المسالك الریفیة000

000 30جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2012 000 02
000 2استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2016 000 03
000 6استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2013 000 04
000 3االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20185 000 06
000 85شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 20120 000 10
000 20تعهد وصیانة وسائل النقل002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40
300 4معالیم الجوالن001
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800 139جملة النشاط :

800 339 1جملة الوحدة العملیاتیة :

800 339 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات ببن عروس :Cالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببن عروس :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 2022 090 000 01
000 610مصاریف الصیانة001
000 480 1مصاریف االستغالل002

000 090 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202180 000 02
000 180صیانة المسالك الریفیة000

000 180جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط
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إستهالك الماء 2013 600 02
600 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2013 000 03
000 3استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20112 000 04
000 12االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201145 000 06
000 132شراء الوقود لوسائل النقل001
000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20122 000 10
000 22تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201600 23
600إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40
300 4معالیم الجوالن001

000 210جملة النشاط :

000 480 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 480 2جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بمنوبة :Dالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بمنوبة :D الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202985 000 01
000 645مصاریف الصیانة001
000 340مصاریف االستغالل002

000 985جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202360 000 02
000 360صیانة المسالك الریفیة000

000 360جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 500 02
500 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2017 000 03
000 7استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2017 000 04
000 7االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201131 000 06
000 120شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20130 000 10
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000 30تعهد وصیانة وسائل النقل002
إكساء األعوان 20113 000 23

000 13إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24

500 19المنحة الیومیة للتنقل001
معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40

300 4معالیم الجوالن001
300 215جملة النشاط :

300 560 1جملة الوحدة العملیاتیة :

300 560 1جملة البرنامج الفرعي :

التحتیة للطرقات بنابل :Eالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بنابل :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202960 000 01
000 410مصاریف الصیانة001
000 550مصاریف االستغالل002

000 960جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط



192 نظـام أمـد

صیانة المسالك الریفیة 202370 000 02
000 370صیانة المسالك الریفیة000

000 370جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 500 02
500 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 100 03
100 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2013 500 04
500 3االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201174 000 06
000 160شراء الوقود لوسائل النقل001
000 14حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20150 000 10
000 50تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20123 800 23
200 4إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
600 19إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40
300 4معالیم الجوالن001

700 282جملة النشاط :
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700 612 1جملة الوحدة العملیاتیة :

700 612 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بزغوان :Fالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بزغوان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202565 000 01
000 485مصاریف الصیانة001
000 80مصاریف االستغالل002

000 565جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202300 000 02
000 300صیانة المسالك الریفیة000

000 300جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 000 02
000 4استهالك الماء000
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إستهالك الكهرباء والغاز 2018 000 03
000 8استهالك الكهرباء والغاز000

الوقود 201125 300 06
000 115شراء الوقود لوسائل النقل001
300 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20150 000 10
000 50تعهد وصیانة وسائل النقل002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40
300 4معالیم الجوالن001

100 211جملة النشاط :

100 076 1جملة الوحدة العملیاتیة :

100 076 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات ببنزرت :Gالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببنزرت :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 2021 530 000 01
000 650مصاریف الصیانة001
000 880مصاریف االستغالل002
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000 530 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202500 000 02
000 500صیانة المسالك الریفیة000

000 500جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2012 500 02
500 2استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03
000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20110 600 04
600 10االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201190 000 06
000 190شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 20155 000 10
000 55تعهد وصیانة وسائل النقل002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40
300 4معالیم الجوالن001

900 286جملة النشاط :
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900 316 2جملة الوحدة العملیاتیة :

900 316 2جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات باجة :Hالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بباجة :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202540 000 01
000 450مصاریف الصیانة001
000 90مصاریف االستغالل002

000 540جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202400 000 02
000 400صیانة المسالك الریفیة000

000 400جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 000 02
000 3استهالك الماء000



197 نظـام أمـد

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 500 03
500 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2017 000 04
000 7االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201213 000 06
000 200شراء الوقود لوسائل النقل001
000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20180 000 10
000 80تعهد وصیانة وسائل النقل002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40
300 4معالیم الجوالن001

300 331جملة النشاط :

300 271 1جملة الوحدة العملیاتیة :

300 271 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بجندوبة :Iالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بجندوبة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202550 000 01
000 470مصاریف الصیانة001
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000 80مصاریف االستغالل002
000 550جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202350 000 02
000 350صیانة المسالك الریفیة000

000 350جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 000 02
000 4استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2018 500 03
500 8استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20110 000 04
000 10االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20147 300 06
000 14شراء الوقود لوسائل النقل001
300 33حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20140 000 10
000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20129 000 23
000 7إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 22إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20121 500 24
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500 21المنحة الیومیة للتنقل001
معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40

300 4معالیم الجوالن001
600 164جملة النشاط :

600 064 1جملة الوحدة العملیاتیة :

600 064 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالكاف :Jالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالكاف :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202655 000 01
000 505مصاریف الصیانة001
000 150مصاریف االستغالل002

000 655جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202380 000 02
000 380صیانة المسالك الریفیة000
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000 380جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 000 02
000 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03
000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 000 04
000 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201200 000 06
000 180شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20181 000 10
000 81تعهد وصیانة وسائل النقل002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40
300 4معالیم الجوالن001

800 314جملة النشاط :

800 349 1جملة الوحدة العملیاتیة :

800 349 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بسلیانة :Kالبرنامج الفرعي
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اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسلیانة :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202580 000 01
000 490مصاریف الصیانة001
000 90مصاریف االستغالل002

000 580جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202270 000 02
000 270صیانة المسالك الریفیة000

000 270جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 000 02
000 4استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20112 000 03
000 12استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2013 000 04
000 3االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201233 000 06
000 220شراء الوقود لوسائل النقل001
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000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
التعهد والصیانة 20140 000 10

000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002
إكساء األعوان 20115 000 23

000 5إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40
300 4معالیم الجوالن001

800 330جملة النشاط :

800 180 1جملة الوحدة العملیاتیة :

800 180 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالقیروان :Lالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقیروان :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202695 000 01
000 395مصاریف الصیانة001
000 300مصاریف االستغالل002

000 695جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202380 000 02
000 380صیانة المسالك الریفیة000

000 380جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 000 02
000 4استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2017 000 03
000 7استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 500 04
500 1االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201183 400 06
000 170شراء الوقود لوسائل النقل001
400 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20140 000 10
000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20128 900 23
800إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
100 28إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40
300 4معالیم الجوالن001
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600 288جملة النشاط :

600 363 1جملة الوحدة العملیاتیة :

600 363 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالقصرین :Mالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقصرین :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202680 000 01
000 580مصاریف الصیانة001
000 100مصاریف االستغالل002

000 680جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202450 000 02
000 450صیانة المسالك الریفیة000

000 450جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط
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إستهالك الماء 2013 000 02
000 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20112 000 03
000 12استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2015 000 04
000 5االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201175 000 06
000 150شراء الوقود لوسائل النقل001
000 25حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20160 000 10
000 60تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20130 000 23
000 10إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 20إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 300 40
300 4معالیم الجوالن001

800 308جملة النشاط :

800 438 1جملة الوحدة العملیاتیة :

800 438 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات سیدي بوزید :Nالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسیدي بوزید :N الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202435 000 01
000 305مصاریف الصیانة001
000 130مصاریف االستغالل002

000 435جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202450 000 02
000 450صیانة المسالك الریفیة000

000 450جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2012 000 02
000 2استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 500 03
500 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2013 500 04
500 3االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201235 000 06
000 220شراء الوقود لوسائل النقل001
000 15حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20120 000 10
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000 20تعهد وصیانة وسائل النقل002
إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24

500 19المنحة الیومیة للتنقل001
معالیم الجوالن و العبور 2014 100 40

100 4معالیم الجوالن001
600 288جملة النشاط :

600 173 1جملة الوحدة العملیاتیة :

600 173 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات سوسة :Oالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسوسة :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 2021 250 000 01
000 350مصاریف الصیانة001
000 900مصاریف االستغالل002

000 250 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202450 000 02
000 450صیانة المسالك الریفیة000
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000 450جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 20111 000 02
000 11استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2018 900 03
900 8استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 300 04
300 1االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201193 000 06
000 171شراء الوقود لوسائل النقل001
000 22حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20122 000 10
000 22تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20111 000 23
000 11إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 000 40
000 4معالیم الجوالن001

700 270جملة النشاط :

700 970 1جملة الوحدة العملیاتیة :



209 نظـام أمـد

700 970 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالمنستیر :Pالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالمنستیر :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202985 000 01
000 535مصاریف الصیانة001
000 450مصاریف االستغالل002

000 985جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202260 000 02
000 260صیانة المسالك الریفیة000

000 260جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2012 000 02
000 2استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 000 03
000 4استهالك الكهرباء والغاز000
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اإلتصاالت 2013 000 04
000 3االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201110 000 06
000 85شراء الوقود لوسائل النقل001
000 25حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20125 000 10
000 25تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20110 000 23
000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 000 40
000 4معالیم الجوالن001

500 177جملة النشاط :

500 422 1جملة الوحدة العملیاتیة :

500 422 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالمهدیة :Qالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة المهدیة :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202605 000 01
000 505مصاریف الصیانة001
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000 100مصاریف االستغالل002
000 605جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202400 000 02
000 400صیانة المسالك الریفیة000

000 400جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2011 300 02
300 1استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03
000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 300 04
300 1االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201170 000 06
000 150شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20140 000 10
000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20110 600 23
600 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001



212 نظـام أمـد

معالیم الجوالن و العبور 2014 000 40
000 4معالیم الجوالن001

700 251جملة النشاط :

700 256 1جملة الوحدة العملیاتیة :

700 256 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بصفاقس :Rالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة صفاقس :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 2021 640 000 01
000 680مصاریف الصیانة001
000 960مصاریف االستغالل002

000 640 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202330 000 02
000 330صیانة المسالك الریفیة000

000 330جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2012 600 02
600 2استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20110 000 03
000 10استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 700 04
700 1االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201170 000 06
000 150شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20140 000 10
000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 000 40
000 4معالیم الجوالن001

800 247جملة النشاط :

800 217 2جملة الوحدة العملیاتیة :

800 217 2جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بقفصة :Sالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قفصة :S الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202555 000 01
000 465مصاریف الصیانة001
000 90مصاریف االستغالل002

000 555جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202270 000 02
000 270صیانة المسالك الریفیة000

000 270جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2012 000 02
000 2استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03
000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2014 500 04
500 4االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201190 000 06
000 170شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20120 000 10
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000 20تعهد وصیانة وسائل النقل002
إكساء األعوان 2017 000 23

000 3إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 4إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 000 40
000 4معالیم الجوالن001

000 252جملة النشاط :

000 077 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 077 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات توزر :Tالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة توزر :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202625 000 01
000 545مصاریف الصیانة001
000 80مصاریف االستغالل002

000 625جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202200 000 02
000 200صیانة المسالك الریفیة000

000 200جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2011 500 02
500 1استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 800 03
800 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2014 600 04
600 4االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201150 000 06
000 130شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20155 000 10
000 55تعهد وصیانة وسائل النقل002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 000 40
000 4معالیم الجوالن001

400 240جملة النشاط :
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400 065 1جملة الوحدة العملیاتیة :

400 065 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات قبلي :Uالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قبلي :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202430 000 01
000 340مصاریف الصیانة001
000 90مصاریف االستغالل002

000 430جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202470 000 02
000 470صیانة المسالك الریفیة000

000 470جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2012 000 02
000 2استهالك الماء000
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إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03
000 5استهالك الكهرباء والغاز000

الوقود 201179 000 06
000 168شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20160 000 10
000 60تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20112 000 23
000 12إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 000 40
000 4معالیم الجوالن001

500 281جملة النشاط :

500 181 1جملة الوحدة العملیاتیة :

500 181 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات قابس :Vالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قابس :V الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202805 000 01
000 495مصاریف الصیانة001
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000 310مصاریف االستغالل002
000 805جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202300 000 02
000 300صیانة المسالك الریفیة000

000 300جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 000 02
000 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20114 000 03
000 14استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2013 800 04
800 3االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201215 000 06
000 195شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20120 000 10
000 20تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20124 100 23
100 24إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001
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معالیم الجوالن و العبور 2014 000 40
000 4معالیم الجوالن001

400 303جملة النشاط :

400 408 1جملة الوحدة العملیاتیة :

400 408 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بمدنین :Wالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة مدنین :W الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202815 000 01
000 695مصاریف الصیانة001
000 120مصاریف االستغالل002

000 815جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202410 000 02
000 410صیانة المسالك الریفیة000

000 410جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2012 000 02
000 2استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 000 03
000 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2014 000 04
000 4االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 2011 842 000 06
000 322شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
000 500 1شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

التعهد والصیانة 20140 000 10
000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20118 000 23
000 12إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 000 40
000 4معالیم الجوالن001

500 933 1جملة النشاط :

500 158 3جملة الوحدة العملیاتیة :

500 158 3جملة البرنامج الفرعي :
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البنیة التحتیة للطرقات بتطاوین :Xالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة تطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

هیكل الطرقات 202555 000 01
000 485مصاریف الصیانة001
000 70مصاریف االستغالل002

000 555جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

صیانة المسالك الریفیة 202280 000 02
000 280صیانة المسالك الریفیة000

000 280جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2012 500 02
500 2استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2013 100 03
100 3استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 800 04
800 1االتصاالت الهاتفیة001
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الوقود 201179 000 06
000 168شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20160 000 10
000 60تعهد وصیانة وسائل النقل002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 500 24
500 19المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2014 000 40
000 4معالیم الجوالن001

900 269جملة النشاط :

900 104 1جملة الوحدة العملیاتیة :

900 104 1جملة البرنامج الفرعي :

000 100 45جملة البرنامج :
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 :    حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت2البرنـامج 

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات :1البرنامج الفرعي

: إدارة المیاه العمرانیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  صیانة المنشآت2النشاط 

المنشآت المائیة 202113 000 03
000 113مصاریف الصیانة001

000 113جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2012 000 02
000 2استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20130 000 03
000 30استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 000 04
000 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201190 000 06
000 140شراء الوقود لوسائل النقل001
000 50حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 201150 000 10
000 90تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 60تعهد وصیانة معدات خصوصیة004

مصاریف التنظیف 2012 000 11



225 نظـام أمـد

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
إكساء األعوان 20110 000 23

000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
إرجاع مصاریف التنقل 20127 000 24

000 27المنحة الیومیة للتنقل001
مصاریف نقل األشخاص 2011 000 25

000 1مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
نفقات التغذیة 20110 000 29

000 10النفقات المباشرة للتغذیة001
معالیم الجوالن و العبور 2019 000 40

000 7معالیم الجوالن001
000 2معالیم العبور002

000 433جملة النشاط :

000 546جملة الوحدة العملیاتیة :

000 546جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 201128 000 06
000 38شراء الوقود لوسائل النقل001
000 90حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003



226 نظـام أمـد

التعهد والصیانة 2016 000 10
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 20119 000 23
000 9إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20125 000 24
000 25المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 20130 000 40
000 29معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

مصاریف المهمات 2163 000 12
000 3مصاریف المهمات000

مصاریف نقل األشخاص 21611 000 14
000 11مصاریف نقل األشخاص000

منح تقدیریة لنقل األمتعة واألثاث 2169 000 15
000 9منح تقدیریة لنقل األمتعة واألثاث000

مصاریف التصرف األخرى 2161 000 99
000 1مصاریف التصرف األخرى000

000 232جملة النشاط :

000 232جملة الوحدة العملیاتیة :

000 232جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تونس :Aالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتونس :A الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20260 000 04
000 60مصاریف الصیانة001

000 60جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 20121 000 06
000 21شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 20110 000 10
000 10تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201280 23
280إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 200 24
200 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201840 40
840معالیم الجوالن001

320 34جملة النشاط :

320 94جملة الوحدة العملیاتیة :

320 94جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة أریانة :Bالبرنامج الفرعي
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االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بأریانة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20250 000 04
000 50مصاریف الصیانة001

000 50جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2014 000 06
000 4شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 2012 000 10
000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 100 23
100 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2011 500 24
500 1المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201240 40
240معالیم الجوالن001

840 8جملة النشاط :

840 58جملة الوحدة العملیاتیة :
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840 58جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بن عروس :Cالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببن عروس :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20284 000 04
000 80مصاریف الصیانة001
000 4مصاریف االستغالل002

000 84جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2014 000 06
000 4شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 2011 800 10
800 1تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 141 23
141 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 000 24
000 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201380 40
380معالیم الجوالن001
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321 9جملة النشاط :

321 93جملة الوحدة العملیاتیة :

321 93جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة منوبة :Dالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بمنوبة :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2014 000 06
000 4شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 2015 000 10
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 000 23
000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001

إرجاع مصاریف التنقل 2015 000 24
000 5المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201180 40
180معالیم الجوالن001

180 15جملة النشاط :

180 15جملة الوحدة العملیاتیة :
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180 15جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة نابل :Eالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بنابل :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20285 000 04
000 80مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 85جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2016 494 06
000 3شراء الوقود لوسائل النقل001
494 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 000 10
000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 150 23
210إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
940إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2013 000 24
000 3المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201220 40
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220معالیم الجوالن001
864 12جملة النشاط :

864 97جملة الوحدة العملیاتیة :

864 97جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة زغوان :Fالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بزغوان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2013 400 06
400 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 500 10
500 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 000 23
000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 500 24
500 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201180 40
180معالیم الجوالن001

580 9جملة النشاط :

580 9جملة الوحدة العملیاتیة :
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580 9جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بنزرت :Gالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببنزرت :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20275 000 04
000 70مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 75جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2017 000 06
000 7شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 2012 000 10
000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201600 23
600إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 000 24
000 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201180 40
180معالیم الجوالن001
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780 11جملة النشاط :

780 86جملة الوحدة العملیاتیة :

780 86جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة باجة :Hالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بباجة :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20248 500 04
500 48مصاریف الصیانة001

500 48جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2018 400 06
000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
400 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2011 500 10
500 1تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201840 23
840إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2015 000 24
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000 5المنحة الیومیة للتنقل001
معالیم الجوالن و العبور 201840 40

840معالیم الجوالن001
580 16جملة النشاط :

080 65جملة الوحدة العملیاتیة :

080 65جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة جندوبة :Iالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بجندوبة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20273 000 04
000 73مصاریف الصیانة001

000 73جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2018 000 06
500 4شراء الوقود لوسائل النقل001
500 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2014 000 10
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
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إكساء األعوان 2011 300 23
300 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2013 500 24
500 3المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201840 40
840معالیم الجوالن001

640 17جملة النشاط :

640 90جملة الوحدة العملیاتیة :

640 90جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة الكاف :Jالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالكاف :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2013 500 06
500 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 500 10
500 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 000 23
000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 500 24
500 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201180 40
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180معالیم الجوالن001
680 9جملة النشاط :

680 9جملة الوحدة العملیاتیة :

680 9جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة سلیانة :Kالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسلیانة :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2013 240 06
240 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 000 10
000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 000 23
000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 000 24
000 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201300 40
300معالیم الجوالن001

540 8جملة النشاط :

540 8جملة الوحدة العملیاتیة :
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540 8جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القیروان :Lالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقیروان :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2017 000 06
000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2013 600 10
600 3تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2012 170 23
020 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
150 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2015 000 24
000 5المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201660 40
660معالیم الجوالن001

430 18جملة النشاط :

430 18جملة الوحدة العملیاتیة :

430 18جملة البرنامج الفرعي :
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حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القصرین :Mالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقصرین :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2019 000 06
000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 4حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2015 000 10
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2014 000 23
000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20110 000 24
000 10المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201860 40
860معالیم الجوالن001

860 28جملة النشاط :

860 28جملة الوحدة العملیاتیة :

860 28جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة سیدي بوزید :Nالبرنامج الفرعي
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االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسییدي بوزید :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2013 500 06
500 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2015 000 10
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201605 23
605إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2013 500 24
500 3المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201180 40
180معالیم الجوالن001

785 12جملة النشاط :

785 12جملة الوحدة العملیاتیة :

785 12جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسوسة :O الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20253 000 04
000 50مصاریف الصیانة001
000 3مصاریف االستغالل002

000 53جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 20111 200 06
200 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 000 10
000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2013 000 23
000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2013 000 24
000 3المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201300 40
300معالیم الجوالن001

500 19جملة النشاط :

500 72جملة الوحدة العملیاتیة :

500 72جملة البرنامج الفرعي :
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حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المنستیر :Pالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالمنستیر :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20275 000 04
000 70مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 75جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2013 346 06
346 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 000 10
000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201250 23
250إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2013 000 24
000 3المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201120 40
120معالیم الجوالن001

716 8جملة النشاط :
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716 83جملة الوحدة العملیاتیة :

716 83جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المهدیة :Qالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالمهدیة :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20284 000 04
000 79مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 84جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2017 500 06
500 3شراء الوقود لوسائل النقل001
000 4حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2011 600 10
600 1تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2012 170 23
020 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
150 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2015 000 24
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000 5المنحة الیومیة للتنقل001
معالیم الجوالن و العبور 201660 40

660معالیم الجوالن001
930 16جملة النشاط :

930 100جملة الوحدة العملیاتیة :

930 100جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة  صفاقس :Rالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بصفاقس :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20283 000 04
000 78مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 83جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 20112 800 06
800 6شراء الوقود لوسائل النقل001
000 6حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2011 000 10
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000 1تعهد وصیانة وسائل النقل002
إكساء األعوان 2011 558 23

250 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
308إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 300 24
300 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201180 40
180معالیم الجوالن001

838 17جملة النشاط :

838 100جملة الوحدة العملیاتیة :

838 100جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قفصة :Sالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بقفصة :S الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2013 500 06
500 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 000 10
000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201500 23
500إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 000 24
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000 2المنحة الیومیة للتنقل001
معالیم الجوالن و العبور 201360 40

360معالیم الجوالن001
360 8جملة النشاط :

360 8جملة الوحدة العملیاتیة :

360 8جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة توزر :Tالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتوزر :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2017 600 06
000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
600 2حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 000 10
000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201500 23
500إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 000 24
000 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201120 40
120معالیم الجوالن001
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220 12جملة النشاط :

220 12جملة الوحدة العملیاتیة :

220 12جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قبلي :Uالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بقبلي :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2013 500 06
500 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 500 10
500 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201736 23
736إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 000 24
000 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201480 40
480معالیم الجوالن001

216 9جملة النشاط :

216 9جملة الوحدة العملیاتیة :
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216 9جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قابس :Vالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بقابس :V الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20265 000 04
000 60مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 65جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 20110 000 06
000 7شراء الوقود لوسائل النقل001
000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2018 000 10
000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201870 23
870إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2013 000 24
000 3المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201840 40
840معالیم الجوالن001
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710 22جملة النشاط :

710 87جملة الوحدة العملیاتیة :

710 87جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة مدنین :Wالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بمدنین :W الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

الهیاكل البحریة 20269 000 04
000 64مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 69جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2016 720 06
720 6حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 000 10
000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 230 23
230 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 000 24
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000 2المنحة الیومیة للتنقل001
معالیم الجوالن و العبور 201240 40

240معالیم الجوالن001
190 12جملة النشاط :

190 81جملة الوحدة العملیاتیة :

190 81جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تطاوین :Xالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

الوقود 2014 000 06
000 4شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 2012 000 10
000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201500 23
500إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 000 24
000 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201120 40
120معالیم الجوالن001
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620 8جملة النشاط :

620 8جملة الوحدة العملیاتیة :

620 8جملة البرنامج الفرعي :

200 033 2جملة البرنامج :
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 :  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان3البرنـامج 

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة مؤسسات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى5النشاط 

مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 224319 000 16
000 319وكالة التعمیر لتونس  الكبرى001

000 319جملة النشاط :

000 319جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

األكریة واألداءات البلدیة 20154 000 01
000 54األكریة واألداءات البلدیة000

الوقود 201211 000 06
000 42شراء الوقود لوسائل النقل001
000 169حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20144 000 10
000 44تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2016 000 23
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000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
إرجاع مصاریف التنقل 2017 000 24

000 7المنحة الیومیة للتنقل001
معالیم الجوالن و العبور 20111 000 40

000 10معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 333جملة النشاط :

000 333جملة الوحدة العملیاتیة :

000 652جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتونس :Aالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتونس :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20123 000 06
000 23شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 20112 000 10
000 12تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201370 23
370إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 700 24
700 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201960 40
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960معالیم الجوالن001
030 39جملة النشاط :

030 39جملة الوحدة العملیاتیة :

030 39جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بأریانة :Bالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بأریانة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20110 100 06
100 10شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 2014 100 10
100 4تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 600 23
600 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 000 24
000 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201420 40
420معالیم الجوالن001

220 18جملة النشاط :

220 18جملة الوحدة العملیاتیة :
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220 18جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببن عروس :Cالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة ببن عروس :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20115 452 06
726 11شراء الوقود لوسائل النقل001
726 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2013 750 10
750 3تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 935 23
935 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 470 24
470 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201420 40
420معالیم الجوالن001

027 24جملة النشاط :

027 24جملة الوحدة العملیاتیة :

027 24جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بمنوبة :Dالبرنامج الفرعي
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اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بمنوبة :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20113 000 06
000 13شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 20115 000 10
000 15تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 500 23
500 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001

إرجاع مصاریف التنقل 2016 000 24
000 6المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201815 40
815معالیم الجوالن001

315 36جملة النشاط :

315 36جملة الوحدة العملیاتیة :

315 36جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بنابل :Eالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بنابل :E الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20135 500 06
500 24شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2013 500 10
500 3تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201500 23
180إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
320إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2015 000 24
000 5المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201900 40
900معالیم الجوالن001

400 45جملة النشاط :

400 45جملة الوحدة العملیاتیة :

400 45جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بزغوان :Fالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بزغوان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط
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الوقود 20120 500 06
000 10شراء الوقود لوسائل النقل001
500 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2013 900 10
900 3تعهد وصیانة وسائل النقل002

إرجاع مصاریف التنقل 2015 900 24
900 5المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201960 40
960معالیم الجوالن001

260 31جملة النشاط :

260 31جملة الوحدة العملیاتیة :

260 31جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببنزرت :Gالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة ببنزرت :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20116 000 06
000 15شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 000 10
000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 150 23
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150 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
إرجاع مصاریف التنقل 2011 600 24

600 1المنحة الیومیة للتنقل001
معالیم الجوالن و العبور 201720 40

720معالیم الجوالن001
470 21جملة النشاط :

470 21جملة الوحدة العملیاتیة :

470 21جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بباجة :Hالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بباجة :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20118 000 06
500 7شراء الوقود لوسائل النقل001
500 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2018 000 10
000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 670 23
670 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2016 900 24
900 6المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2011 100 40
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100 1معالیم الجوالن001
670 35جملة النشاط :

670 35جملة الوحدة العملیاتیة :

670 35جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بجندوبة :Iالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بجندوبة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20111 000 06
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 500 10
500 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 780 23
780 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2013 000 24
000 3المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201480 40
480معالیم الجوالن001

760 18جملة النشاط :

760 18جملة الوحدة العملیاتیة :
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760 18جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان بالكاف :Jالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالكاف :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20111 000 06
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 500 10
500 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2012 100 23
100 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2013 000 24
000 3المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201480 40
480معالیم الجوالن001

080 19جملة النشاط :

080 19جملة الوحدة العملیاتیة :

080 19جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان بسلیانة :Kالبرنامج الفرعي
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اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بسلیانة :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20116 400 06
400 16حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2014 000 10
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 600 23
600 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2013 000 24
000 3المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201660 40
660معالیم الجوالن001

660 25جملة النشاط :

660 25جملة الوحدة العملیاتیة :

660 25جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقیروان :Lالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالقیروان :L الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20126 346 06
500 12شراء الوقود لوسائل النقل001
846 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2015 000 10
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002

إرجاع مصاریف التنقل 2014 400 24
400 4المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201540 40
540معالیم الجوالن001

286 36جملة النشاط :

286 36جملة الوحدة العملیاتیة :

286 36جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقصرین :Mالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالقصرین :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20122 000 06
000 11شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
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التعهد والصیانة 2016 000 10
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2017 500 23
000 3إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
500 4إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20110 100 24
100 10المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2011 620 40
620 1معالیم الجوالن001

220 47جملة النشاط :

220 47جملة الوحدة العملیاتیة :

220 47جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسیدي بوزید :Nالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بسیدي بوزید :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20125 500 06
000 15شراء الوقود لوسائل النقل001
500 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20113 520 10
520 13تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 475 23
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150 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
325إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2013 550 24
550 3المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2011 100 40
100 1معالیم الجوالن001

145 45جملة النشاط :

145 45جملة الوحدة العملیاتیة :

145 45جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بسوسة :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20110 700 06
500 3شراء الوقود لوسائل النقل001
200 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2013 300 10
300 3تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201800 23
800إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2014 000 24
000 4المنحة الیومیة للتنقل001
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معالیم الجوالن و العبور 201580 40
580معالیم الجوالن001

380 19جملة النشاط :

380 19جملة الوحدة العملیاتیة :

380 19جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمنستیر :Pالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالمنستیر :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20110 194 06
194 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2013 000 10
000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 200 23
200 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2015 500 24
500 5المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201540 40
540معالیم الجوالن001

434 20جملة النشاط :
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434 20جملة الوحدة العملیاتیة :

434 20جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمهدیة :Qالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالمهدیة :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 2017 200 06
200 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2013 300 10
300 3تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201800 23
800إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2014 000 24
000 4المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201580 40
580معالیم الجوالن001

880 15جملة النشاط :

880 15جملة الوحدة العملیاتیة :

880 15جملة البرنامج الفرعي :
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التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بصفاقس :Rالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بصفاقس :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20118 670 06
174 10شراء الوقود لوسائل النقل001
496 8حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2012 180 10
180 2تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 560 23
550إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
010 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 2011 080 40
080 1معالیم الجوالن001

490 23جملة النشاط :

490 23جملة الوحدة العملیاتیة :

490 23جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقفصة :Sالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بقفصة :S الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20119 300 06
000 8شراء الوقود لوسائل النقل001
300 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2013 000 10
000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 900 23
900 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2017 000 24
000 7المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201520 40
520معالیم الجوالن001

720 31جملة النشاط :

720 31جملة الوحدة العملیاتیة :

720 31جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتوزر :Tالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتوزر :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20111 200 06
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200 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
التعهد والصیانة 2013 000 10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
إكساء األعوان 2011 000 23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
إرجاع مصاریف التنقل 2011 600 24

600 1المنحة الیومیة للتنقل001
معالیم الجوالن و العبور 201360 40

360معالیم الجوالن001
160 17جملة النشاط :

160 17جملة الوحدة العملیاتیة :

160 17جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببقبلي :Uالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بقبلي :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20113 022 06
904 2شراء الوقود لوسائل النقل001
118 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2013 450 10
450 3تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 570 23
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570 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
إرجاع مصاریف التنقل 2014 500 24

500 4المنحة الیومیة للتنقل001
معالیم الجوالن و العبور 201990 40

990معالیم الجوالن001
532 23جملة النشاط :

532 23جملة الوحدة العملیاتیة :

532 23جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقابس :Vالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بقابس :V الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20115 540 06
250 14شراء الوقود لوسائل النقل001
290 1حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 20110 000 10
000 10تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 350 23
350 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2016 100 24
100 6المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201835 40
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835معالیم الجوالن001
825 33جملة النشاط :

825 33جملة الوحدة العملیاتیة :

825 33جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بمدنین :Wالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بمدنین :W الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20110 530 06
530 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

التعهد والصیانة 2016 000 10
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 2011 620 23
620 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2014 500 24
500 4المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201480 40
480معالیم الجوالن001

130 23جملة النشاط :

130 23جملة الوحدة العملیاتیة :
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130 23جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتطاوین :Xالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 20110 846 06
846 10شراء الوقود لوسائل النقل001

التعهد والصیانة 2014 000 10
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002

إكساء األعوان 201900 23
900إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 600 24
600 2المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201360 40
360معالیم الجوالن001

706 18جملة النشاط :

706 18جملة الوحدة العملیاتیة :

706 18جملة البرنامج الفرعي :

800 322 1جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

الوقود 201200 000 06
000 200حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 20160 000 21
000 30مصاریف اإلستقباالت001
000 30مصاریف اإلقامة002

مصاریف المهمات 20150 000 22
000 50مصاریف المهمات000

مصاریف نقل األشخاص 20160 000 25
000 60مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

000 370جملة النشاط :

000 370جملة الوحدة العملیاتیة :

000 370جملة البرنامج الفرعي :

المساندة :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

األكریة واألداءات البلدیة 20130 000 01
000 30األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 20150 000 02
000 50استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 201277 800 03
800 277استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 201742 000 04
000 362االتصاالت الهاتفیة001
000 380تراسل المعطیات002

إقتناء األثاث 20130 000 05
000 30تأثیث اإلدارة001

الوقود 201350 000 06
000 150شراء الوقود لوسائل النقل001
000 200حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 20175 000 07
000 75المراسالت اإلداریة001

إقتناء المعدات 2015 000 08
000 5معدات التصرف اإلداري001

مصاریف التأمین 201550 000 09
000 550تأمین وسائل النقل001

التعهد والصیانة 201312 000 10
000 100اإلعتناء بالبنایات001
000 200تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 12تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 20115 000 11
000 15النفقات المباشرة للتنظیف001
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لوازم المكاتب 201115 000 13
000 115لوازم المكاتب000

المطبوعات 2014 000 14
000 4المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 20127 000 15
000 27الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 20188 000 16
000 88الصحف والمجالت000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 20190 000 17
000 90إشتراكات بوكاالت اإلعالم000

تعلیق ونشر اإلعالنات 2015 000 18
000 5نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001

مصاریف  اإلعالمیة 20172 000 19
000 72شراء اللوازم والمعدات001

نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة 201284 000 20
000 111نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 66نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
000 2نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
000 7نفقات استغالل منظومة أمان004
000 90تطبیقات المخطط المدیري المشترك لإلدارة005
000 8استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

إكساء األعوان 20150 000 23
000 50إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2012 000 24
000 2المنحة الیومیة للتنقل001

مصاریف نقل األشخاص 20140 000 25
000 15مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
000 25إشتراكات النقل002
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تكوین ورسكلة األعوان 201580 000 28
000 300ملتقیات للتكوین001
000 60تربصات تكوین002
000 160التكوین المستمر003
000 60التكوین في اإلعالمیة004

نفقات التغذیة 2015 000 29
000 5النفقات المباشرة للتغذیة001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 2013 000 30
000 3نفقات التداوي001

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 20110 000 31
000 10تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 20115 000 36
000 15تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

اللجان الطبیة 2013 000 37
000 3اللجان الطبیة000

مصاریف النزاعات والتعویضات 201151 000 38
000 1أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى001
000 150دفع الخطایا والتعویضات002

معالیم التسجیل 2011 000 39
000 1معالیم التسجیل000

معالیم الجوالن و العبور 20124 000 40
000 23معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

طبع ونشر الوثائق والمجالت 2015 000 42
000 5طبع ونشر الوثائق والمجالت000

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2018 000 47
000 8اتفاقیات مع أطباء005

نفقات التصرف األخرى 2016 000 99
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000 6نفقات مختلفة099
800 024 4جملة النشاط :

800 024 4جملة الوحدة العملیاتیة :

800 024 4جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتونس :Aالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة  للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتونس :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2016 400 02
400 6استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20122 000 03
000 22استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20112 000 04
000 12االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2015 000 05
000 5تأثیث اإلدارة001

الوقود 20147 000 06
000 38شراء الوقود لوسائل النقل001
000 9حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07
650المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002
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إقتناء المعدات 201250 08
250معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20112 000 10
000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2012 000 11
000 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 20110 000 13
000 10لوازم المكاتب000

المطبوعات 2011 500 14
500 1المطبوعات الرسمیة001

الصحف والمجالت 2013 000 16
000 3الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2015 000 19
000 5شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2018 000 23
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20117 000 24
000 17المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201300 30
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 2011 000 37
000 1اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2011 320 40
320 1معالیم الجوالن001

570 154جملة النشاط :
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570 154جملة الوحدة العملیاتیة :

570 154جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بأریانة :Bالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة أریانة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 000 02
000 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20123 500 03
500 23استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2014 000 04
000 4االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20130 000 06
000 18شراء الوقود لوسائل النقل001
000 12حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2011 150 07
650المراسالت اإلداریة001
500مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201250 08
250معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 000 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002



281 نظـام أمـد

000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
مصاریف التنظیف 2011 500 11

500 1النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 2015 000 13

000 5لوازم المكاتب000
المطبوعات 2011 000 14

000 1المطبوعات الرسمیة001
الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000
مصاریف  اإلعالمیة 2011 000 19

000 1نفقات الصیانة003
إكساء األعوان 2011 500 23

500 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
إرجاع مصاریف التنقل 2019 000 24

000 9المنحة الیومیة للتنقل001
نفقات طبیة لفائدة األعوان 201300 30

300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
اللجان الطبیة 201480 37

480اللجان الطبیة000
معالیم الجوالن و العبور 2011 700 40

700 1معالیم الجوالن001
خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2011 000 47

000 1اتفاقیات مع أطباء005
380 95جملة النشاط :

380 95جملة الوحدة العملیاتیة :
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380 95جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة ببن عروس :Cالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة بن عروس :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2012 400 02
400 2استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20115 000 03
000 15استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2014 800 04
800 4االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2015 000 05
000 5تأثیث اإلدارة001

الوقود 20141 978 06
800 22شراء الوقود لوسائل النقل001
178 19حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07
650المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201250 08
250معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2018 800 10
600 3اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
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200 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
مصاریف التنظیف 2012 000 11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 2014 800 13

800 4لوازم المكاتب000
المطبوعات 201800 14

800المطبوعات الرسمیة001
الصحف والمجالت 2013 000 16

000 3الصحف والمجالت000
مصاریف  اإلعالمیة 2016 500 19

000 5شراء اللوازم والمعدات001
500 1نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 20112 100 23
100 4إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2014 800 24
800 4المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201300 30
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 201400 37
400اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2012 600 40
800 1معالیم الجوالن001
800معالیم العبور002

328 116جملة النشاط :

328 116جملة الوحدة العملیاتیة :
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328 116جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بمنوبة :Dالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة منوبة :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 000 02
000 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2019 000 03
000 9استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20111 000 04
000 11االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2015 000 05
000 5تأثیث اإلدارة001

الوقود 20120 000 06
000 10شراء الوقود لوسائل النقل001
000 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201850 07
650المراسالت اإلداریة001
200مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201250 08
250معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20110 000 10
000 3اإلعتناء بالبنایات001
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
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000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
مصاریف التنظیف 2012 000 11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 20110 000 13

000 10لوازم المكاتب000
المطبوعات 2011 500 14

500 1المطبوعات الرسمیة001
التوثیق 201100 15

100الوثائق المكتوبة001
الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000
مصاریف  اإلعالمیة 2016 000 19

000 5شراء اللوازم والمعدات001
000 1نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 2019 000 23
000 9إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001

إرجاع مصاریف التنقل 2017 000 24
000 7المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201500 30
200نفقات التداوي001
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 2011 300 37
300 1اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 201600 40
600معالیم الجوالن001

100 99جملة النشاط :
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100 99جملة الوحدة العملیاتیة :

100 99جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بنابل :Eالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  بنابل :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 000 02
000 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20112 000 03
000 12استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2016 500 04
500 6االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2015 000 05
000 5تأثیث اإلدارة001

الوقود 20141 000 06
000 19شراء الوقود لوسائل النقل001
000 22حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2012 550 07
000 2المراسالت اإلداریة001
550مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201250 08
250معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20110 000 10
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000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2012 000 11
000 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2015 000 13
000 5لوازم المكاتب000

المطبوعات 2011 500 14
500 1المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 201150 15
150الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 2012 500 16
500 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 20111 000 19
000 10شراء اللوازم والمعدات001
000 1نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 2015 990 23
070 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
920 4إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20110 000 24
000 10المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201500 30
500نفقات التداوي001

اللجان الطبیة 201500 37
500اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2011 110 40
610معالیم الجوالن001
500معالیم العبور002
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550 120جملة النشاط :

550 120جملة الوحدة العملیاتیة :

550 120جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بزغوان :Fالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة زغوان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 000 02
000 4استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20112 000 03
000 12استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20110 000 04
000 10االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20128 000 06
000 3شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1شراء الوقود للتسخین002
000 24حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07
650المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201250 08
250معدات التصرف اإلداري001
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التعهد والصیانة 2018 400 10
400 3اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 000 11
000 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2012 500 13
500 2لوازم المكاتب000

المطبوعات 201800 14
800المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 201100 15
100الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 2011 000 16
000 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2016 500 19
000 5شراء اللوازم والمعدات001
500 1نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 2018 500 23
500إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2013 500 24
500 3المنحة الیومیة للتنقل001

اللجان الطبیة 201160 37
160اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2011 300 40
300 1معالیم الجوالن001

810 88جملة النشاط :
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810 88جملة الوحدة العملیاتیة :

810 88جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة ببنزرت :Gالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة بنزرت :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 500 02
500 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20112 000 03
000 12استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20112 000 04
000 12االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2012 000 05
000 2تأثیث اإلدارة001

الوقود 2019 000 06
000 9شراء الوقود لوسائل النقل001

نفقات البرید 2011 050 07
650المراسالت اإلداریة001
400مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201250 08
250معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 000 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
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000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 200 11
200 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2012 500 13
500 2لوازم المكاتب000

المطبوعات 2011 000 14
000 1المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 201150 15
150الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 2011 900 16
900 1الصحف والمجالت000

إكساء األعوان 20114 500 23
500 6إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20120 000 24
000 20المنحة الیومیة للتنقل001

اللجان الطبیة 201500 37
500اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 201800 40
800معالیم الجوالن001

350 91جملة النشاط :

350 91جملة الوحدة العملیاتیة :

350 91جملة البرنامج الفرعي :
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القیادة والمساندة بباجة :Hالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة باجة :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2015 000 02
000 5استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20115 000 03
000 15استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20112 000 04
000 12االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2014 500 05
500 4تأثیث اإلدارة001

الوقود 20120 500 06
000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1شراء الوقود للتسخین002
500 15حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201850 07
650المراسالت اإلداریة001
200مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201250 08
250معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 000 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 500 11
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500 1النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 2013 500 13

500 3لوازم المكاتب000
المطبوعات 2011 000 14

000 1المطبوعات الرسمیة001
التوثیق 201157 15

157الوثائق المكتوبة001
الصحف والمجالت 2011 900 16

900 1الصحف والمجالت000
مصاریف  اإلعالمیة 2013 500 19

000 3شراء اللوازم والمعدات001
500نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 2018 000 23
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

نفقات طبیة لفائدة األعوان 2015 300 30
000 5نفقات التداوي001
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 201800 37
800اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2011 350 40
850معالیم الجوالن001
500معالیم العبور002

107 94جملة النشاط :

107 94جملة الوحدة العملیاتیة :

107 94جملة البرنامج الفرعي :
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القیادة والمساندة بجندوبة :Iالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة جندوبة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2015 500 02
500 5استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20114 500 03
500 14استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2018 000 04
000 8االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2015 000 05
000 5تأثیث اإلدارة001

الوقود 20116 000 06
500 1شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1شراء الوقود للتسخین002
500 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2011 950 07
800 1المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201250 08
250معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20110 000 10
000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 500 11
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500 1النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 2013 000 13

000 3لوازم المكاتب000
المطبوعات 2011 000 14

000 1المطبوعات الرسمیة001
التوثیق 201200 15

200الوثائق المكتوبة001
الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000
مصاریف  اإلعالمیة 2012 500 19

500 1شراء اللوازم والمعدات001
000 1نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 2018 000 23
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2018 000 24
000 8المنحة الیومیة للتنقل001

اللجان الطبیة 201500 37
500اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2011 970 40
620 1معالیم الجوالن001
350معالیم العبور002

870 89جملة النشاط :

870 89جملة الوحدة العملیاتیة :

870 89جملة البرنامج الفرعي :
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القیادة والمساندة بالكاف :Jالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة الكاف :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2016 000 02
000 6استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20120 000 03
000 20استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20112 000 04
000 12االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2015 000 05
000 5تأثیث اإلدارة001

الوقود 20128 000 06
000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1شراء الوقود للتسخین002
000 22حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07
650المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201250 08
250معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20110 000 10
000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 500 11
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500 1النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 2015 000 13

000 5لوازم المكاتب000
المطبوعات 2011 500 14

500 1المطبوعات الرسمیة001
التوثیق 201100 15

100الوثائق المكتوبة001
الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000
إكساء األعوان 2018 000 23

000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
إرجاع مصاریف التنقل 20115 000 24

000 15المنحة الیومیة للتنقل001
نفقات طبیة لفائدة األعوان 201800 30

500نفقات التداوي001
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 201500 37
500اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2014 250 40
000 4معالیم الجوالن001
250معالیم العبور002

700 120جملة النشاط :

700 120جملة الوحدة العملیاتیة :

700 120جملة البرنامج الفرعي :
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القیادة والمساندة بسلیانة :Kالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  سلیانة :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 000 02
000 4استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20112 000 03
000 12استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2015 000 04
000 5االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2014 000 05
000 4تأثیث اإلدارة001

الوقود 20111 960 06
000 1شراء الوقود لوسائل النقل001
960 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201750 07
650المراسالت اإلداریة001
100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201150 08
150معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20110 000 10
000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2012 000 11
000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
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لوازم المكاتب 2015 000 13
000 5لوازم المكاتب000

المطبوعات 2011 000 14
000 1المطبوعات الرسمیة001

الصحف والمجالت 2011 500 16
500 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2016 500 19
000 5شراء اللوازم والمعدات001
500 1نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 20111 000 23
000 4إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20120 000 24
000 20المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201450 30
100نفقات التداوي001
350شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 201640 37
640اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2012 160 40
160 2معالیم الجوالن001

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2012 000 47
000 2اتفاقیات مع أطباء005

110 100جملة النشاط :

110 100جملة الوحدة العملیاتیة :
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110 100جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالقیروان :Lالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة  للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة القیروان :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 500 02
500 4استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20112 000 03
000 12استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2014 200 04
200 4االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2015 000 05
000 5تأثیث اإلدارة001

الوقود 20118 455 06
500 7شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1شراء الوقود للتسخین002
955 9حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2011 950 07
800 1المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201150 08
150معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20110 000 10
000 5اإلعتناء بالبنایات001
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000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 500 11
500 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2015 000 13
000 5لوازم المكاتب000

المطبوعات 2011 000 14
000 1المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 201100 15
100الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 2011 000 16
000 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2014 500 19
000 3شراء اللوازم والمعدات001
500 1نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 2013 110 23
700 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
410 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20112 000 24
000 12المنحة الیومیة للتنقل001

اللجان الطبیة 201640 37
640اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2011 080 40
600معالیم الجوالن001
480معالیم العبور002

185 86جملة النشاط :
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185 86جملة الوحدة العملیاتیة :

185 86جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالقصرین :Mالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة القصرین :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2015 000 02
000 5استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20115 000 03
000 15استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2019 000 04
000 9االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2014 000 05
000 4تأثیث اإلدارة001

الوقود 20121 000 06
500 3شراء الوقود لوسائل النقل001
500 17حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201950 07
650المراسالت اإلداریة001
300مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201200 08
200معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 000 10
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000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 500 11
500 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2014 000 13
000 4لوازم المكاتب000

المطبوعات 2011 000 14
000 1المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 201100 15
100الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 2012 500 16
500 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 20111 500 19
000 10شراء اللوازم والمعدات001
500 1نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 20118 000 23
000 10إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20130 000 24
000 30المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201300 30
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 201600 37
600اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2011 500 40
500 1معالیم الجوالن001

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2012 280 47
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280 2اتفاقیات مع أطباء005
430 137جملة النشاط :

430 137جملة الوحدة العملیاتیة :

430 137جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسیدي بوزید :Nالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة سیدي بوزید :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 000 02
000 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20114 000 03
000 14استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20112 000 04
000 12االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2014 000 05
000 4تأثیث اإلدارة001

الوقود 2017 500 06
500 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2012 050 07
900 1المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201150 08
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150معدات التصرف اإلداري001
التعهد والصیانة 2019 000 10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 500 11
500 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2014 000 13
000 4لوازم المكاتب000

المطبوعات 2011 500 14
500 1المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 201500 15
500الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 2012 800 16
800 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2014 000 19
000 3شراء اللوازم والمعدات001
000 1نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 2019 000 23
000 3إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20111 000 24
000 11المنحة الیومیة للتنقل001

اللجان الطبیة 201480 37
480اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2011 205 40
805معالیم الجوالن001
400معالیم العبور002
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خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2012 500 47
500 2اتفاقیات مع أطباء005

185 90جملة النشاط :

185 90جملة الوحدة العملیاتیة :

185 90جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة سوسة :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 400 02
400 4استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20120 000 03
000 20استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2016 000 04
000 6االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20116 600 06
600 16حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201850 07
650المراسالت اإلداریة001
200مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201150 08
150معدات التصرف اإلداري001



307 نظـام أمـد

التعهد والصیانة 2018 700 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
700تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 100 11
100 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2012 500 13
500 2لوازم المكاتب000

المطبوعات 201900 14
900المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 201100 15
100الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 2011 100 16
100 1الصحف والمجالت000

إكساء األعوان 2018 000 23
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20110 000 24
000 10المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201350 30
350شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 201400 37
400اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2012 200 40
600 1معالیم الجوالن001
600معالیم العبور002

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2011 100 47
100 1اتفاقیات مع أطباء005
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450 84جملة النشاط :

450 84جملة الوحدة العملیاتیة :

450 84جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمنستیر :Pالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة المنستیر :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2015 000 02
000 5استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20120 000 03
000 20استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2018 000 04
000 8االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2014 000 05
000 4تأثیث اإلدارة001

الوقود 20135 936 06
500 24شراء الوقود لوسائل النقل001
436 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07
650المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201250 08
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250معدات التصرف اإلداري001
التعهد والصیانة 2018 600 10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
600تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 200 11
200 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2014 000 13
000 4لوازم المكاتب000

المطبوعات 2011 000 14
000 1المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 201100 15
100الوثائق المكتوبة001

إكساء األعوان 2018 000 23
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2017 000 24
000 7المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201300 30
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

معالیم الجوالن و العبور 2012 250 40
560 1معالیم الجوالن001
690معالیم العبور002

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2012 500 47
500 2اتفاقیات مع أطباء005

936 108جملة النشاط :

936 108جملة الوحدة العملیاتیة :
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936 108جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمهدیة :Qالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة المهدیة :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 500 02
500 4استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20113 000 03
000 13استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2014 500 04
500 4االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2014 000 05
000 4تأثیث اإلدارة001

الوقود 20126 455 06
500 7شراء الوقود لوسائل النقل001
955 18حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2012 050 07
900 1المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201150 08
150معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 000 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
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000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
مصاریف التنظیف 2011 500 11

500 1النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 2017 000 13

000 7لوازم المكاتب000
المطبوعات 2011 500 14

500 1المطبوعات الرسمیة001
التوثیق 201100 15

100الوثائق المكتوبة001
الصحف والمجالت 2011 000 16

000 1الصحف والمجالت000
مصاریف  اإلعالمیة 2015 000 19

000 3شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 2018 000 23
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2017 000 24
000 7المنحة الیومیة للتنقل001

اللجان الطبیة 201160 37
160اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2011 400 40
200 1معالیم الجوالن001
200معالیم العبور002

315 96جملة النشاط :

315 96جملة الوحدة العملیاتیة :



312 نظـام أمـد

315 96جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بصفاقس :Rالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة صفاقس :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2011 575 02
575 1استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20118 000 03
000 18استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2015 000 04
000 5االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20119 543 06
200 4شراء الوقود لوسائل النقل001
343 15حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07
650المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201150 08
150معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2018 630 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
630تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 050 11
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050 1النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 2012 500 13

500 2لوازم المكاتب000
المطبوعات 201800 14

800المطبوعات الرسمیة001
التوثیق 201100 15

100الوثائق المكتوبة001
الصحف والمجالت 2011 050 16

050 1الصحف والمجالت000
إكساء األعوان 20115 450 23

450 9إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20119 000 24
000 19المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201300 30
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 201160 37
160اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2012 365 40
735 1معالیم الجوالن001
630معالیم العبور002

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2012 000 47
000 2اتفاقیات مع أطباء005

473 98جملة النشاط :

473 98جملة الوحدة العملیاتیة :
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473 98جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقفصة :Sالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  بقفصة :S الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 500 02
500 4استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20121 000 03
000 21استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2018 000 04
000 8االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20120 600 06
600 8شراء الوقود لوسائل النقل001
000 12حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2012 120 07
000 2المراسالت اإلداریة001
120مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201200 08
200معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 000 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 650 11
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650 1النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 2015 000 13

000 5لوازم المكاتب000
المطبوعات 201800 14

800المطبوعات الرسمیة001
التوثیق 201200 15

200الوثائق المكتوبة001
إكساء األعوان 20110 000 23

000 4إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2014 200 24
200 4المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201100 30
100نفقات التداوي001

اللجان الطبیة 201640 37
640اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2012 940 40
340 2معالیم الجوالن001
600معالیم العبور002

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2013 000 47
000 3اتفاقیات مع أطباء005

950 93جملة النشاط :

950 93جملة الوحدة العملیاتیة :

950 93جملة البرنامج الفرعي :
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القیادة والمساندة بتوزر :Tالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة توزر :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 225 02
225 4استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20121 000 03
000 21استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2017 000 04
000 7االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 500 05
500 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20120 200 06
600 3شراء الوقود لوسائل النقل001
600 16حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2011 550 07
350 1المراسالت اإلداریة001
200مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201200 08
200معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 000 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 100 11
100 1النفقات المباشرة للتنظیف001
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لوازم المكاتب 2013 500 13
500 3لوازم المكاتب000

المطبوعات 201800 14
800المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 201100 15
100الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 2012 000 16
000 2الصحف والمجالت000

إكساء األعوان 20112 680 23
680 4إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2019 500 24
500 9المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201500 30
200نفقات التداوي001
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 201620 37
620اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2012 000 40
000 2معالیم الجوالن001

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2012 160 47
160 2اتفاقیات مع أطباء005

635 99جملة النشاط :

635 99جملة الوحدة العملیاتیة :
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635 99جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقبلي :Uالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویةللتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  قبلي :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 000 02
000 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20124 000 03
000 24استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20110 000 04
000 10االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20111 500 06
500 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2011 700 07
500 1المراسالت اإلداریة001
200مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201200 08
200معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 170 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
170 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 000 11
000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
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لوازم المكاتب 2012 200 13
200 2لوازم المكاتب000

المطبوعات 201800 14
800المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 201100 15
100الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 2011 450 16
450 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 500 19
500 1نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 2014 170 23
170 4إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2015 000 24
000 5المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201600 30
200نفقات التداوي001
400شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 201240 37
240اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2011 500 40
000 1معالیم الجوالن001
500معالیم العبور002

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2012 500 47
500 2اتفاقیات مع أطباء005

630 80جملة النشاط :

630 80جملة الوحدة العملیاتیة :
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630 80جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقابس :Vالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة قابس :V الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2014 500 02
500 4استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20120 000 03
000 20استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20112 000 04
000 12االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 000 05
000 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20134 640 06
140 25شراء الوقود لوسائل النقل001
500 9حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2011 150 07
000 1المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201150 08
150معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 000 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
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000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
مصاریف التنظیف 2011 000 11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 2012 000 13

000 2لوازم المكاتب000
المطبوعات 2011 000 14

000 1المطبوعات الرسمیة001
التوثیق 201243 15

243الوثائق المكتوبة001
الصحف والمجالت 2011 000 16

000 1الصحف والمجالت000
مصاریف  اإلعالمیة 2012 000 19

000 2نفقات الصیانة003
إكساء األعوان 2016 000 23

000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
إرجاع مصاریف التنقل 20114 000 24

000 14المنحة الیومیة للتنقل001
نفقات طبیة لفائدة األعوان 201300 30

300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
اللجان الطبیة 201960 37

960اللجان الطبیة000
معالیم الجوالن و العبور 2012 300 40

500 1معالیم الجوالن001
800معالیم العبور002

243 113جملة النشاط :

243 113جملة الوحدة العملیاتیة :
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243 113جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بمدنین :Wالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة  للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة مدنین :W الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

إستهالك الماء 2013 000 02
000 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20117 000 03
000 17استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20112 000 04
000 12االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2013 000 05
000 3تأثیث اإلدارة001

الوقود 20116 973 06
973 16حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07
650المراسالت اإلداریة001
150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201150 08
150معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2018 700 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
700تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
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مصاریف التنظیف 2011 200 11
200 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2013 000 13
000 3لوازم المكاتب000

المطبوعات 2011 500 14
500 1المطبوعات الرسمیة001

التوثیق 201100 15
100الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 2011 300 16
300 1الصحف والمجالت000

إكساء األعوان 2015 000 23
000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20115 000 24
000 15المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201300 30
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 201160 37
160اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2012 100 40
500 1معالیم الجوالن001
600معالیم العبور002

283 91جملة النشاط :

283 91جملة الوحدة العملیاتیة :

283 91جملة البرنامج الفرعي :
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القیادة والمساندة بتطاوین :Xالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویةللتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  تطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

األكریة واألداءات البلدیة 2011 200 01
200 1األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 2012 000 02
000 2استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20118 000 03
000 18استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2015 000 04
000 5االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2013 000 05
000 3تأثیث اإلدارة001

الوقود 20111 160 06
160 11شراء الوقود لوسائل النقل001

نفقات البرید 201880 07
650المراسالت اإلداریة001
230مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201250 08
250معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 000 10
000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 500 11
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500 1النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 2014 000 13

000 4لوازم المكاتب000
المطبوعات 201800 14

800المطبوعات الرسمیة001
التوثیق 201200 15

200الوثائق المكتوبة001
الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000
مصاریف  اإلعالمیة 2015 500 19

000 4شراء اللوازم والمعدات001
500 1نفقات الصیانة003

إكساء األعوان 2016 000 23
000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20115 000 24
000 15المنحة الیومیة للتنقل001

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201500 30
200نفقات التداوي001
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

اللجان الطبیة 201160 37
160اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 2011 500 40
900معالیم الجوالن001
600معالیم العبور002

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 201960 47
960اتفاقیات مع أطباء005

610 88جملة النشاط :
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610 88جملة الوحدة العملیاتیة :

610 88جملة البرنامج الفرعي :

000 835 6جملة البرنامج :

000 291 55 جملة الموارد العامة للمیزانیة

55 291 000 الجملة العامـة :



  : مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة19المهمة  

2020 السنة المالیة:

327نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان3البرنـامج 

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة مؤسسات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى5النشاط 

مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 32450 000 16
000 50وكالة التعمیر لتونس  الكبرى001

000 50جملة النشاط :

000 50جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

منظمات ذات صبغة خصوصیة 307300 000 02
000 300مركز األمم المتحدة للمستوطنات364
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000 300جملة النشاط :

000 300جملة الوحدة العملیاتیة :

000 350جملة البرنامج الفرعي :

000 350جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدخل العمومي2النشاط 

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة 3022 276 000 08
000 270 2ودادیات األعوان001
000 6جمعیات وودادیات أخرى099

مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالین على التقاعد 302124 000 10
000 124المساهمة بعنوان التنفیل001

تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة 30510 000 12
000 10منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان004

منظمات ذات صبغة خصوصیة 30761 000 02
000 10جمعیة مؤتمر الطریق361
000 15مجلس وزراء اإلسكان العرب362
000 36الطریق العابرة للصحراء اإلفریقیة363

000 471 2جملة النشاط :

000 471 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 471 2جملة البرنامج الفرعي :

000 471 2جملة البرنامج :
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000 821 2 جملة الموارد العامة للمیزانیة

2 821 000 الجملة العامـة :



نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:
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مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

الحسابات الخاصة:  جدول إجمالي

الحسابات الخاصة في الخزینة 

الصندوق الوطني لتحسین السكن       14 الحساب :

دینار000 000 10الموارد :

النفقات البرنـامج 

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 310000000

10 000 000 جملة الحساب
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صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء    15 الحساب :

دینار000 000 38الموارد :

النفقات البرنـامج 

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 338000000

38 000 000 جملة الحساب

48 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

48 000 000 الجمـــلة العامة



جدول تفصیلي نفقات الحسابات الخاصة

نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:

333

مهمة التجهیز و اإلسكان و التهیئة الترابیة

الحسابات الخاصة في الخزینة 

الصندوق الوطني لتحسین السكن       14 الحساب :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3 البرنـامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنـامج الفرعي :

000 000 10اإلدارة العامة لإلسكان4 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 000 10توفیر مساكن ومقاسم مهیئة لفائدة األجراء6 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار
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10 000 000 اإلسكان :701

8 000 000 تحسین المسكن القدیم 013ج

2 000 000 برنامج اإلستثمار الخاص بالجماعات المحلیة 014ج

000 000 10جملة البرنامج الفرعي

000 000 10جملة البرنامج

10 000 000 جملة الحساب

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء    15 الحساب :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3 البرنـامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنـامج الفرعي :

000 000 38اإلدارة العامة لإلسكان4 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 000 38تحسین السكن9 دینارالنشاط :
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اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

38 000 000 اإلسكان :701

36 000 000 إقتناء مساكن إجتماعیة وجماعیة 010ج

500 000 بناء مساكن إجتماعیة 011ج

1 500 000 إقتناء أراضي صالحة للبناء 012ج

000 000 38جملة البرنامج الفرعي

000 000 38جملة البرنامج

38 000 000 جملة الحساب

48 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

48 000 000 الجمـــلة العامة


	المحور الأول التقديم العام
	المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج
	الملاحق

