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1 نظـام أمـد

الباب السادس عشر
وزارة التجهيز و التهيئة  الترابية و التنمية المستدامة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة التجهيز و التهيئة  الترابية و التنمية المستدامة  

. 2014 م د   سنة 1 118,054 م د   مقابل  1 294,969 في حدود  لسنة  2015

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2015 2014 2013

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

%نفقات التصرف  16,4 25,739 182,439 156,700

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  13,0 116,176 1 006,530 890,354 902,634

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    14,9 78,007 603,250 525,243 606,574

%* على الموارد الخارجية الموظفة 16,5 37,542 265,200 227,658 155,286

% 24,9 0,798 4,000 3,202 * على الموارد الخارجية الموظفة
-0,1 -0,171% 134,080 134,251 140,774 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%35,000صناديق الخزينة 49,3 71,47671,000106,000

23,2318,00038,00030,000375,0% الصندوق الوطني لتحسين السكن   

20,00025,0005,00025,0% صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

1,245 صندوق تنمية الطرقات السيارة 

3,0003,0003,000 صندوق سالمة البيئة و جمالية المحيط

44,00040,00040,000 صندوق مقاومة التلوث

%294,969176,915 118,0541 134,5661 91الجملـــــة 15,8  

 تكمیلي

160,455



نظـام أمـد

182 439 000

1 006 530 000

2

الباب السادس عشر

وزارة التجهيز و التهيئة  الترابية و التنمية المستدامة

التوزيع حسب األجزاء

2015  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2015

 بحساب الدينار

106 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 969 294 1 الجملـــــة
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 (بحساب أ د)
المجموع

العـامالبرنامج الفرعي

النفقات
للوزارة

835462622121021027332518141061323813352564541378182439 نفقات التصرف

32541110711831102342623581948181132968289923980105928 التأجير العمومي

5100515152713955215835123853182185488863239 وسائل المصالح

76276211883665611251013272 التدخل العمومي

665000563001374602200278086374014101010457351427901006530 نفقات التنمية

665000552001374601200278086164056304457356810868450 االستثمارات المباشرة

49800027200674601200278059664054304457356610603250 الموارد العامة للميزانية

1670002800070000265000200200265200 القروض الخارجية الموظفة

110010002100135380600135980138080 التمويل العمومي

110010002100131380600131980134080 الموارد العامة للميزانية

400040004000 القروض الخارجية الموظفة

63000630004300043000106000 صناديق الخزينة

380003800038000 الصندوق الوطني لتحسين السكن

250002500025000 صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء

300030003000 صندوق سالمة البيئة وجمالية المحيط

400004000040000 صندوق مقاومة التلوث

المجموع العام للوزارة  بدون الموارد 
الذاتية للمؤسسات

7485465892221256212473352981067801216391439763802271681294969

ميزانية الوزارة لسنة 2015  : التوزيع حسب األقسام والبرامج 

 "الجسور 
والطرقات"

 "حماية 
المدن 

والشريط 
الساحلي"

"التهيئة 
الترابية 
والمدن"

"المنشآت 
المفوضة"

"القيادة 
والمساندة"

المجموع

جزء التنمية المستدامةجزء التجهيز والتهيئة الترابية

"حماية البيئة والموارد 
الطبيعية والنهوض 

بجودة الحياة"

"استدامة 
التنمية"

"القيادة 
والمساندة"

المجموع
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603,768
%
%

16,5

15,0

37,500

77,734

265,000

596,640

227,500

518,906

155,286 * على الموارد الخارجية الموظفة
* على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% 15,3 114,684 863,740 749,056 767,504 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 21,6 25,088 141,061 115,973 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2013

( م د ) 
2014

( م د ) 
2015

( م د ) 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

. 2014 893,029          م د  سنة في حدود 067,801 1م د  مقابل  لسنة  2015
لوزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة  جزء التجهيز  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة 

التجهيز
وزارة التجهيز و التهيئة  الترابية و التنمية المستدامة

الباب السادس عشر
6 نظـام أمـد

-0,550% -20,8 2,100 2,650 8,450 * على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

%24,47628,00063,00035,000صناديق الخزينة 125,0

23,2318,00038,00030,000375,0% الصندوق الوطني لتحسين السكن   

20,00025,0005,00025,0% صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

1,245 صندوق تنمية الطرقات السيارة 

%067,801174,772 913,578893,0291 الجملـــــة 19,6

121,597



نظـام أمـد

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة

تقديرات 

000 061 141الجزء األول

بيان األجزاء 

863 740 000

2015 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 

7

التجهيز

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب السادس عشر

63 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

1 067 801 000 الجملـــــة



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:16
التجهيز-

نفقات التصرف لسنة

1

8

2015

2015

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 561 80نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 274 1منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 113تأجير األعوان العاملين بالخارج حسب البرامج

000 948 81 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 327 58نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 24نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج

000 351 58 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 762نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
000 762 القسم الثالث  :  جملة

000 061 141الجملة  العامة

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة



نفقات التنمية لسنة
التجهيز

16  الباب:

( بحساب الدينار )

000 640 000596 260 738اإلستثمارات المباشرة

2 100 0002 100 000

457 970 000

863 740 000

دينارا000 867 572 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2015

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

1 198 330 000

9

265 000 000

1-
وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

التجهيز
16  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

240 022

331 075

1 770

417 185393 630447 970263 500

321 075203 01010 0001 500

330

1 770

330

1 770

التعهد

865 155657 130

331 075204 510

330330

1 7701 770

571 097738 260596 640457 970265 0001 196 230861 640

1 7702 1002 1002 1002 100

572 867740 360598 740457 970265 0001 198 330863 740

 II جملة فرعية

2015

10

_ 1
وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة



نظـام أمـد

التجهيز 1-
وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة

11

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب السادس عشر

تقديرات الحسابات
2015

 بحساب الدينار
م.ق 
2014

الصندوق الوطني لتحسين السكن   

الموارد 
النفقات 

38 000 000
38 000 000 8  000  000

8  000  000

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

الموارد 
النفقات 

25 000 000
25 000 000 20  000  000

20  000  000

صندوق تنمية الطرقات السيارة 

الموارد 
النفقات 

000 000 63 الجملة :  28  000  000



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2015

2015

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة
التجهيز

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2014

المجموع
تقديرات
النسبة2015 المبلغ

الفـارق ق م
2014

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2015 2014

ق م

12

000 000 000665 500 521الجسور و الطرقات 83 546 000 63 556 50019 989 500143 500 000163 489 500 585 056 500748 546 000 3128-1

000 000 0008 000 00011 000275 319الطرقات السيارة -44 000-3 000 000-3 044 000 8 275 000 11 319 000 -14-27-27

000 000 000380 300 000306 719 0008 792 1الطرقات 6 927 00073 700 00080 627 000 388 719 000 308 092 000 3872426

000 900 00059 200 00054 000978 39المسالك الريفية 939 0005 700 0006 639 000 60 878 000 54 239 000 2 4081112

000 100 000217 000 000150 574 50073 406 61الصيانة 12 167 50067 100 00079 267 500 290 674 000 211 406 500 204537

000 300 00056 650 36حماية المدن و الشريط الساحلي 2 622 000 2 399 500222 50019 650 00019 872 500 39 049 50058 922 000 95449

000 100 00050 000 00031 524 5001 387 1المياه العمرانية 136 50019 100 00019 236 500 51 624 000 32 387 500 106259

000 200 0006 650 0005 098 0001 012 1الشريط الساحلي 86 000550 000636 000 7 298 000 6 662 000 81010

000 460 000137 911 186التهيئة الترابية و المدن 12 102 000 8 113 0003 989 000-49 451 000-45 462 000 195 024 000149 562 000 49-260

000 000680 000905 000697 453التهيئة الترابية 244 000-225 00019 000 1 377 000 1 358 000 54-251

000 280 0001 506 0003 037 0004 301 4التعمير -264 000-2 226 000-2 490 000 5 317 000 7 807 000 -6-63-32

000 500 000135 500 000182 368 0007 359 3اإلسكان 4 009 000-47 000 000-42 991 000 142 868 000 185 859 000 119-26-23

000 200 0002 250 1المنشآت المفوضة 10 273 000 9 479 000794 000950 0001 744 000 10 729 00012 473 000 8763

000 100 0001 150 5001 646 0009 327 9البنايات المدنية 319 500-50 000269 500 10 746 500 10 477 000 3-43

000 100 0001 500100 000626 152المنشآت البحرية 474 5001 000 0001 474 500 1 726 500 252 000 3121 000585



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2015

2015

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة
التجهيز

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2014

المجموع
تقديرات
النسبة2015 المبلغ

الفـارق ق م
2014

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2015 2014

ق م

13

000 780 0002 745 2القيادة و المساندة 32 518 000 32 425 00093 00035 000128 000 35 170 00035 298 000 017

000 564 0002 564 0002 900 0003 336 1القيادة 3 900 000 1 336 000 192100192

000 480 0002 245 0002 228 00026 178 29المصالح المشتركة -2 950 000235 000-2 715 000 28 708 000 31 423 000 -1010-9

000 000300 000500 000828 735إعالمية اإلدارة 93 000-200 000-107 000 1 128 000 1 235 000 13-40-9

000 000195 000195 000990 795التكوين و التعاون 990 000 795 000 2510025

000 000191 000191 000572 381الشؤون العقارية و القانونية 572 000 381 000 5010050

115 973 000141 061 000749 056 000863 740 000 000 772 000139 684 000114 088 25الجملـة العـامة : 865 029 0001 004 801 000 15 2216



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2015 نفقات التصرف لسنة
التجهيز -1

 الباب:16
14

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 014
تقديرات
2015

الفارق

014 2النسبة المبلغ

م.ق

2015
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

%%%%
000 603 00017 005 00051 402 50033 386 0002 541 50032 154 30الجسور و الطرقات1 85363556500835460001998950031

000 00030 00030 74-000 000245 319الطرقات السيارة1 -23319000275000-44000-14

000 000155 000155 772 0006 564 0008 792 1الطرقات2 378179200087190006927000387

000 00090 00090 000849 000888 39المسالك الريفية3 2 177390009780009390002408

000 328 00017 730 00050 402 50033 160 5-000 844 50022 004 28الصيانة4 -185261406500735740001216750020

000 000345 515 0001 170 5001 122-000 107 5001 229 1حماية المدن و الشريط الساحلي2 -1029239950026220002225009

000 35-000 000475 500510 000171 049 5001 877المياه العمرانية1 20-71387500152400013650010

000 000380 040 0001 000660 294-000 00058 352الشريط الساحلي2 -845810120001098000860008

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 014
تقديرات
2015

الفارق

014 2النسبة المبلغ

م.ق

2015
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

%%%%

000 10-000 00010 00025 000271 000246 974 0003 831 00011 857 7التهيئة الترابية و المدن3 5110-100811300012102000398900049

000 00027 00076 00049 000217 000621 404التهيئة الترابية1 545545300069700024400054

000 10-000 00010 105-000 00085 000190 149-000 952 0003 101 4التعمير2 -4-55-10043010004037000-264000-6

000 000103 000110 0007 906 0003 258 0007 352 3اإلسكان3 1171 471335900073680004009000119

000 00022 00039 00017 000772 234 00010 462 9المنشآت المفوضة4 81299479000102730007940008

500 50014 00031 00017 000305 615 0009 310 9البنايات المدنية1 385932700096465003195003

500 5007 0007 000467 000619 152المنشآت البحرية2 307152000626500474500312

000 246-000 000762 008 0001 00063 521 0005 458 0005 000276 235 00026 959 25القيادة و المساندة9 11-243242500032518000930000

000 0002 000102 000100 000174 000275 000101 388 0002 523 0003 135 1القيادة1 2101722133600039000002564000192

000 248-000 000660 000908 205-000 356 0004 561 0004 497 2-000 212 00021 709 23المصالح المشتركة2 -11-4-272917800026228000-2950000-10

000 31-000 000465 000496 000124 000363 239إعالمية اإلدارة3 52-67350008280009300013

000 00081 000305 000224 000114 000685 571التكوين و التعاون4 203679500099000019500025

000 00044 000120 00076 000147 000452 305الشؤون العقارية و القانونية5 485838100057200019100050

000 256-  الجملة 762 000 1 018 000 18 058 000 58 351 000 40 293 000 7 286 000 81 948 000 74 662 0001045-251159730001410610002508800022



( إعتمادات الدفع )2015نفقات التنمية لسنة
التجهيزالجزء:

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

16نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2014

تقديرات

2015

تقديرات ق م
201420152015 2014

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20142015

1 الجسور و الطرقات: البرنامج

1 000 3-000 00011 3-000 0008 11:البرنامج الفرعي 8 000 27-27-الطرقات السيارة

2 000 800135 94:البرنامج الفرعي 210 000245 00035 0001 500-1 50040 200306 30073 700 380 000 174224الطرقات

3 000 20032 20:البرنامج الفرعي 34 00027 900-6 10011 80054 2005 700 59 900 185811-المسالك الريفية

4 100 00067 100150 10067 000217 150:البرنامج الفرعي 217 100 4545الصيانة

000 500115 0001 1405جملة البرنامج 498 00093 000-1 500167 00052 000521 500665 000143 500 234528

2 حماية المدن و الشريط الساحلي: البرنامج

1 000 00028 6:البرنامج الفرعي 25 00022 100-2 90022 00031 00019 100 50 100 1236762-المياه العمرانية

2 650550 505-100 1501 1006001 5005 4:البرنامج الفرعي 6 200 1310الشريط الساحلي

000 1006 1501 5001 229جملة البرنامج 27 200-2 300-5028 00022 00036 65056 30019 650 -836754

3 التهيئة الترابية و المدن: البرنامج

1 225-225905-905680:البرنامج الفرعي 680 25-25-التهيئة الترابية

2 226 2-506 2263 2-280 5061 3:البرنامج الفرعي 1 280 63-63-التعمير

3 000 50070 106:البرنامج الفرعي 76 00065 500-10 500-36 500182 500-47 000 135 500 26-34-14-اإلسكان

500 411106 380جملة البرنامج 67 460-12 95170 000-36 500186 911137 460-49 451 -16-34-26

4 المنشآت المفوضة: البرنامج

1 50-150 501-100 1501 1:البرنامج الفرعي 1 100 4-4-البنايات المدنية

2 000 0001001 0001 1001001:البرنامج الفرعي 1 100 000 1المنشآت البحرية

000 2501 41جملة البرنامج 1 200-501 0001 2502 200950 -476

9 القيادة و المساندة: البرنامج



2 245235 4802352 2452 2:البرنامج الفرعي 2 480 1010المصالح المشتركة

3 200-200500-500300:البرنامج الفرعي 300 40-40-إعالمية اإلدارة

78035 7452 780352 7452 92جملة البرنامج 11

684 740114 056863 500749 00037 500265 550227-100 6502 7342 64077 906596 518الجملة العامة 15-211615



( إعتمادات الدفع )2015نفقات التنمية لسنة
التجهيزالجزء:

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة الباب:

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

18نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة 

تقديرات ق م
201420152015 2014

تقديرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للميزانية 

20142015
%%%

1 الجسور و الطرقات: البرنامج
1 000 3-الطرقات السيارة:البرنامج الفرعي 8 000 11 000 -3 000 8 000 11 000-27-27

2 700 73الطرقات:البرنامج الفرعي 380 000 306 300 40 200 135 000 94 800 33 500 245 000 211 500164224

3 700 5المسالك الريفية:البرنامج الفرعي 59 900 54 200 11 800 32 000 20 200 -6 100 27 900 34 000-185811

4 100 67الصيانة:البرنامج الفرعي 217 100 150 000 67 100 217 100 150 0004545

500 000143 500665 000521 00052 000167 500115 00091 500498 1406جملة البرنامج 234528

2 حماية المدن و الشريط الساحلي: البرنامج
1 100 19المياه العمرانية:البرنامج الفرعي 50 100 31 000 22 000 28 000 6 000 -2 900 22 100 25 000-1236762

2 550الشريط الساحلي:البرنامج الفرعي 6 200 5 650 550 6 200 5 6501010

650 30019 65056 00036 00022 00028 3506 2-300 65028 230جملة البرنامج -836754

3 التهيئة الترابية و المدن: البرنامج
1 225-التهيئة الترابية:البرنامج الفرعي 680 905 -225 680 905-25-25

2 226 2-التعمير:البرنامج الفرعي 1 280 3 506 -2 226 1 280 3 506-63-63

3 000 47-اإلسكان:البرنامج الفرعي 135 500 182 500 -36 500 70 000 106 500 -10 500 65 500 76 000-14-34-26

451 49-460 911137 500186 36-000 50070 951106 12-460 41167 380جملة البرنامج -16-34-26

4 المنشآت المفوضة: البرنامج
1 50-البنايات المدنية:البرنامج الفرعي 1 100 1 150 -50 1 100 1 150-4-4

2 000 1المنشآت البحرية:البرنامج الفرعي 1 100 100 1 000 1 100 1001 0001 000

2014/12/18 12صفحة:تاريخ الطباعة: //



200950 2502 2009501 2502 41جملة البرنامج 7676

9 القيادة و المساندة: البرنامج
2 235المصالح المشتركة:البرنامج الفرعي 2 480 2 245 235 2 480 2 2451010

3 200-إعالمية اإلدارة:البرنامج الفرعي 300 500 -200 300 500-40-40

78035 7452 780352 7452 92جملة البرنامج 11

684 114الجملة العامة 863 740 37 500 265 000 227 500 77 184 598 740 521 556151615 749 056

2014/12/18 22صفحة:تاريخ الطباعة: //



20 

 

  والتهيئة الترابية والتنمية المستدامةوزارة التجهيز 

  )والتهيئة الترابيةالتجهيز  جزء( 

  ميزانية حسب البرامجال
  

التجهيز  جزء( التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامةن وزارة أباعتبار 
بتركيز  من الوزارات النموذجية المعنية ثانيةالدفعة التندرج ضمن  )والتهيئة الترابية

 وفاعلية نجاعة تحسينبغاية و ،منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف
ميزانية الوزارة  هيكلةتم  ،الدولة ميزانية أهداف شفافيةوضمان  التصرف العمومي

والمهام الموكولة  في القطاع السياسات العموميةتترجم  عملياتية برامج أربعةوفق 
  :مساندة وفقا لما يلي قيادة ووبرنامج إليها 

 ،الجسور والطرقات :1البرنامج عدد  §
 ،حماية المدن والشريط الساحلي :2البرنامج عدد  §
 ،التهيئة الترابية والمدن :3البرنامج عدد  §
 ،المنشآت المفوضة :4البرنامج عدد  §
 .مساندةالقيادة وال :9البرنامج عدد  §

  

  :ة لكل برنامج كما يبينه الجدول التاليبالنسب ضبط جملة من البرامج الفرعية وقد تم
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 (بحساب أ د)

البرنامج الفرعي

النفقات

835462622121021027332518141061نفقات التصرف

32541110711831102342623581948التأجير العمومي

51005151527139552158351وسائل المصالح

0000762762التدخل العمومي

6650005630013746022002780863740نفقات التنمية

6650005520013746012002780861640االستثمارات المباشرة

498000272006746012002780596640 الموارد العامة للميزانية

167000280007000000265000القروض الخارجية الموظفة

011000100002100التمويل العمومي

011000100002100 الموارد العامة للميزانية

00630000063000صناديق الخزينة

المجموع العام للوزارة  بدون 
الموارد الذاتية للمؤسسات

7485465892221256212473352981067801

%100%3%1%20%6%70النسبة

  وتتوزع اإلعـتمادات حسب البرامج والبرامج الفرعية لسنة 2015 وفق الجداول التالية: 

ميزانية الوزارة لسنة 2015  : التوزيع حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج

 "الجسور 
والطرقات"

 "حماية 
المدن 

والشريط 
الساحلي"

"التهيئة 
الترابية 
والمدن"

"المنشآت 
المفوضة"

"القيادة 
والمساندة"

المجموع العام
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 (بحساب أ د)

البرنامج الفرعي

النفقات

27587199787357483546نفقات التصرف

24585648882284432541التأجير العمومي

30155905073051005وسائل المصالح

00000التدخل العمومي

800038000059900217100665000نفقات التنمية

800038000059900217100665000االستثمارات المباشرة

800024500027900217100498000 الموارد العامة للميزانية

0135000320000167000القروض الخارجية الموظفة

00000التمويل العمومي

00000 الموارد العامة للميزانية

00000صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  
بدون الموارد الذاتية 

للمؤسسات
827538871960878290674748546

%100%39%8%52%1النسبة

الطرقات 
السيارة

المجموع العامالصيانةالمسالك الريفيةالطرقات

ميزانية برنامج الجسور والطرقات لسنة 2015: التوزيع حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج الفرعية
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 وحسب البرامج الفرعية

 (بحساب أ د)

البرنامج الفرعي

النفقات

152410982622نفقات التصرف

1049581107التأجير العمومي

47510401515وسائل المصالح

000التدخل العمومي

50100620056300نفقات التنمية

50100510055200االستثمارات المباشرة

22100510027200 الموارد العامة للميزانية

28000028000القروض الخارجية الموظفة

011001100التمويل العمومي

011001100 الموارد العامة للميزانية

000صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  بدون 
الموارد الذاتية للمؤسسات

51624729858922

%100%12%88النسبة

حماية المدن 
من الفيضانات

حماية الشريط 
الساحلي

المجموع العام

ميزانية برنامج حماية المدن والشريط الساحلي لسنة 2015: التوزيع حسب طبيعة النفقة
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 البرامج الفرعية

 (بحساب أ د)

البرنامج الفرعي

النفقات

6974037736812102نفقات التصرف

6213952725811831التأجير العمومي

7685110271وسائل المصالح

0000التدخل العمومي

6801280135500137460نفقات التنمية

6801280135500137460االستثمارات المباشرة

68012806550067460 الموارد العامة للميزانية

007000070000القروض الخارجية الموظفة

0000التمويل العمومي

0000 الموارد العامة للميزانية

006300063000صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  بدون 
الموارد الذاتية للمؤسسات

13775317205868212562

%100%96.9%2.5%0.6النسبة

التهيئة 
الترابية

المجموع العاماإلسكانالتعمير

ميزانية برنامج التهيئة الترابية والمدن لسنة 2015: التوزيع حسب طبيعة النفقة وحسب
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 وحسب البرامج الفرعية

 (بحساب أ د)

البرنامج الفرعي

النفقات

964662710273نفقات التصرف

961561910234التأجير العمومي

31839وسائل المصالح

000التدخل العمومي

110011002200نفقات التنمية

11001001200االستثمارات المباشرة

11001001200 الموارد العامة للميزانية

000القروض الخارجية الموظفة

010001000التمويل العمومي

010001000 الموارد العامة للميزانية

000صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  بدون 
الموارد الذاتية للمؤسسات

10746172712473

%100%14%86النسبة

البنايات المدنية
المنشآت 
البحرية

المجموع العام

ميزانية برنامج المنشآت المفوضة لسنة 2015: التوزيع حسب طبيعة النفقة
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البرنامج الفرعي

النفقات

39002622882899057232518نفقات التصرف

35232121236368545226235التأجير العمومي

27543564653051205521وسائل المصالح

102660000762التدخل العمومي

02480300002780نفقات التنمية

02480300002780االستثمارات المباشرة

02480300002780 الموارد العامة للميزانية

000000القروض الخارجية الموظفة

000000التمويل العمومي

000000 الموارد العامة للميزانية

000000صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  بدون 
الموارد الذاتية للمؤسسات

390028708112899057235298

%100%2%3%3%81%11النسبة

ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2015: التوزيع حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج الفرعية

المجموع العام
الشؤون 
العقارية 
والقانونية

التكوين 
والتعاون

اعالمية 
االدارة

المصالح 
المشتركة

القيادة

 (بحساب أ د)
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( بحساب أ د )

إنجازات

النسبةالمبلغدفعتعهد2013

%729438585056101000174854616349028عدد1 "الجسور والطرقات"

عدد2 "حماية المدن والشريط 
الساحلي"

276393905016022589221987251%

%5-10462-123029223024328762212562عدد3 "التهيئة الترابية و المدن"

%11386107291247312473174416عدد4 "المنشآت المفوضة"

%220863517035133352981280عدد9 "القيادة والمساندة"

%9135788930291402391106780117477220المجموع

النفقات
      تطور اعتمادات تقديرات 2015

الدفع 2014 - 2015

  تطور ميزانية الوزارة :  التوزيع حسب البرامج 

ق م تكميلي 
2014

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

الجسور " 1عدد
"والطرقات

حمایة " 2عدد
المدن والشریط 

"الساحلي

التھیئة " 3عدد
"الترابیة و المدن

المنشآت " 4عدد
"المفوضة

القیادة " 9عدد
"والمساندة

748546

58922

212562

12473
35298

  2014ق م تكمیلي 

2015تقدیرات 
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( بحساب أ د )

إنجازات

النسبةالمبلغدفعتعهد2013

البرنامج الفرعي  1.1:  الطرقات 
السيارة

96071131982758275-3044-27%

%3286773050925298743887198362727البرنامج الفرعي  2.1:  الطرقات

البرنامج الفرعي  3.1: المسالك 
الريفية

767295423919327860878663912%

%3144252144062785742906747626836البرنامج الفرعي  4.1: الصيانة

%729438585056101000174854616349028المجموع

تطور ميزانية برنامج الجسور والطرقات:  التوزيع حسب البرامج الفرعية

النفقات
ق م 

تكميلي 
2014

      تطور اعتمادات تقديرات 2015
الدفع 2014 - 2015

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

البرنامج الفرعي 
الطرقات   : 1.1

السیّارة

البرنامج الفرعي 
الطرقات  : 2.1

:  3.1البرنامج الفرعي 
المسالك الّریفیة

:  4.1البرنامج الفرعي 
الصیانة

8275

388719

60878

290674

2014ق م تكميلي 

2015تقديرات 
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( بحساب أ د )

إنجازات

النسبةالمبلغدفعتعهد2013

البرنامج الفرعي 1.2: المياه 
العمرانية

218253238811524516241923659%

البرنامج الفرعي 2.2: الشريط 
الساحلي

581466624498729863610%

%276393905016022589221987251المجموع

تطور ميزانية برنامج حماية المدن والشريط الساحلي:  التوزيع حسب البرامج الفرعية

النفقات
ق م 

تكميلي 
2014

      تطور اعتمادات تقديرات 2015
الدفع  2014 - 2015

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

المیاه العمرانیة: 1.2البرنامج الفرعي  الشریط : 2.2البرنامج الفرعي 
الساحلي          

51624

7298

2014ق م تكميلي 

2015تقديرات 
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( بحساب أ د )

إنجازات 

النسبة المبلغ دفعتعهد2013

البرنامج الفرعي  1.3: التهيئة  
الترابية

147016448971377-267-16%

%29-2204-6841752151975317البرنامج الفرعي  2.3: التعمير  

%4-7991-114718213859322668205868البرنامج الفرعي  3.3: اإلسكان  

%5-10462-123029223024328762212562المجموع

تطور ميزانية برنامج التهيئة الترابية والمدن:  التوزيع حسب البرامج الفرعية

النفقات
ق م 

تكميلي  
2014

      تطور اعتمادات   تقديرات  2015
الدفع 2014 - 2015

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

0

50000

100000

150000

200000

250000

:  1.3البرنامج الفرعي 
التھیئة الترابیة

:  2.3البرنامج الفرعي 
التعمیر    

:  3.3البرنامج الفرعي 
      اإلسكان

1377 5317

205868

2014ق م تكميلي 

2015تقديرات 
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تطور ميزانية برنامج المنشآت المفوضة:  التوزيع حسب البرامج الفرعية

( بحساب أ د )

إنجازات

النسبةالمبلغدفعتعهد2013

البرنامج الفرعي 1.4:  البنايات 
المدنية

106661047710746107462693%

البرنامج الفرعي 2.4:  المنشآت 
البحرية

720252172717271475585%

%11386107291247312473174416المجموع

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

النفقات
ق م 

تكميلي 
2014

      تطور اعتمادات تقديرات 2015
الدفع  2014 - 2015

0
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10000

12000

البنایات المدنیة  : 1.4البرنامج الفرعي  المنشآت   : 2.4البرنامج الفرعي 
البحریة

10746

1727

2014ق م تكميلي 

2015تقديرات 
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( بحساب أ د )

إنجازات

النسبةالمبلغ دفع تعهد2013

%39601336390039002564192 البرنامج الفرعي 1.9: القيادة

 البرنامج الفرعي 2.9:           
   المصالح المشتركة

15588314232884328708-2715-9%

 البرنامج الفرعي 3.9:           
  إعالمية اإلدارة

108212358281128-107-9%

 البرنامج الفرعي 4.9:           
 التكوين والتعاون

91779599099019525%

 البرنامج الفرعي 5.9:           
 الشؤون العقارية والقانونية

53938157257219150%

%220863517035133352981280المجموع

تطور میزانیة برنامج القیادة والمساندة :  التوزیع حسب البرامج الفرعیة

النفقات
ق م 

تكميلي 
2014

تقديرات 2015
      تطور اعتمادات 
الدفع 2014 - 2015

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع
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35000

القیادة  :1.9البرنامج الفرعي   المصالح المشتركة:              2.9البرنامج الفرعي   إعالمیة اإلدارة:             3.9البرنامج الفرعي   التكوین والتعاون             :4.9البرنامج الفرعي   الشؤون العقاریة والقانونیة:            5.9البرنامج الفرعي  

3900

28708

1128 990 572

2014ق م تكميلي 

2015تقديرات 
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  حوصلة ألهداف ومؤشرات قيس األداء

  

  حسب البرامج

  

الترابية والتنمية  يئةتهالتجهيز والفي نطاق تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لوزارة 

وتكريسا لمبدأ المسؤولية في تنفيذ السياسات ) ةالتجهيز والتهيئة الترابيجزء ( المستدامة

لويات اإلستراتيجية لكل برنامج التي تترجم األو األهدافالعمومية  تم ضبط جملة من 

التجهيز جزء ( التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامةوزارة في إطار مهمة 

  . )ةوالتهيئة الترابي

  

 المؤشّرات الموضوعيةتقييم نجاعة وأداء هذه البرامج تم ضبط جملة من  وبغاية

قة بالتوازي مع استعمال لقيس درجة تحقيق األهداف المعلنة وتقييم النتائج المحقّـ

  .اإلعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج

  

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

المشروع السنوي للقدرة على ضمن ) اإلستراتيجية، األهداف ومؤشرات قيس األداء(

التجهيز والتهيئة جزء ( مية المستدامةالتجهيز والتهيئة الترابية والتنوزارة لاألداء 

  .الملحق بهذا التقرير 2015لسنة  )ةالترابي

  

وزارة الخاصة ببرامج  ومؤشرات قيس األداء ألهدافوتبرز الجداول التالية حوصلة 

  .)ةالتجهيز والتهيئة الترابيجزء ( التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة
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  شرات قيس األداءأهداف ومؤ                 

  الجسور والطرقات : 1البرنامج عدد 

   :1الهدف 
  انجازات  الوحدة سيارةشبكة الطرقات الر طوت

 2013 
  توقعات

 2014 
  تقديرات

 2015   

  : 1.1.1.1المؤشر  
 80 53 40 % النسبة التراكمية لتقدم دراسة الطرقات السيارة 

  :  2.1.1.1المؤشر  
 32 28 25 % السيارةتحرير حوزة الطرقات نسبة  

  : 4.2.2.1المؤشر  
 44.6 40.7 36.8 % السيارةلطرقات ا تقدم انجازنسبة  

  

   :2الهدف 
شبكة الطرقات المرقمة لتتالءم مع تعصير 

 تطور حركة المرور
  انجازات  الوحدة

 2013 
  توقعات

 2014 
  تقديرات

 2015   

  : 1.2.2.1المؤشر  
يز االستغالل عدد المشاريع الكبرى التي تدخل ح 

 سنويا
 8 3 3 عدد

  :  2.2.2.1المؤشر  
 61.7 60 59.5 % نسبة تجديد الشبكة المرقمة للطرقات   

  :  3.2.2.1المؤشر  
    عدد الجسور المنجزة 

 5 5 2 عدد

  : 4.2.2.1المؤشر  
نسبة تطوير الشبكة المرقمة للطرقات إلى مستوى  

 التعبيد
% 76.8 77.1 77.4 

  

  

  : 3الهدف 
حسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات ت

 المرقمة
  انجازات  الوحدة

 2013 
  توقعات

 2014 
  تقديرات

 2015   

 : 1.3.3.1المؤشر  
 تهيئة المسالك الريفيةانجاز  تقدمالتراكمية لنسبة ال 

  12و 11للمخططين 
%  25 37 72 
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   :4الهدف 
المسالك  المرقمة وصيانة شبكة الطرقات 

 ة دائمة وعمليةالريفية بصور
  انجازات  الوحدة

 2013 
  توقعات

 2014 
  تقديرات

 2015   

  : 1.4.4.1المؤشر  
معدل كلفة صيانة الكلم الواحد من شبكة الطرقات  

 المرقمة
د.أ  3.37 2.93 9.15 

  : 2.4.4.1المؤشر  
الكلم الواحد من شبكة  تدعيم وصيانةمعدل كلفة  

  المسالك الريفية
د.أ  2.28  1.45 1.43 

  : 3.4.4.1المؤشر  
 اط ـة النقـاز معالجـإنج دمـتقل التراكمية ةـنسبال 

 أماكن تكرار الحوادث و أضرار فيضانات(المحددة 
2011-2012( 

%  15.8  43.9 91.7 

  

  حماية المدن والشريط الساحلي : 2البرنامج عدد 

  

  : 1الهدف 
التحكم في مياه السيالن المتأتية من األحواض 

 شارف المدن والتجمعات السكنيةالساكبة على م
 وضمان وظيفية منشآت الحماية

  انجازات  الوحدة
 2013 

  توقعات
2014 

  تقديرات
 2015   

  :1.1.1.2المؤشر 
المشاريع المنجزة لحماية المدن والتجمعات السكنية  عدد

 من الفيضانات
 18 9 4 عدد

   :2.1.1.2المؤشر 
  المنشآت التي تم جهرها وتنظيفهاطول 

 1850 1800 1740 كلم

 
 
       

  : 2الهدف 
  انجازات  الوحدة المحافظة على الملك العمومي البحري

 2013 
  توقعات
2014 

  تقديرات
 2015   

   :1.1.2.2المؤشر 
 15 16 16 كلم الشريط الساحلي المعني بإعادة التحديدطول 
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  التهيئة الترابية والمدن : 3البرنامج عدد 

  

  

  

  

  

  

  

  

   :3الهدف 
  انجازات  الوحدة حماية الشريط الساحلي والمنشآت من اإلنجراف

 2013 
  توقعات

 2014 
  تقديرات

 2015   

  : 2.3.2.2المؤشر  
  من الشريط الساحلي  عدد المشاريع المنجزة لحماية 

 اإلنجراف
 5 3 4 عدد

   :1الهدف 
تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي 

 ةلتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديم
  انجازات  الوحدة

 2013 
  توقعات
2014 

  تقديرات
 2015 

  : 1.1.1.3المؤشر 
عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات 

 جهوية للتهيئة والتنمية للواليات
 3 2 - عدد 

  :  2.1.1.3المؤشر 
نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية 

 والتجهيزات  الجماعية المهيكلة
% - 20 60 

  : 2ف لهدا
إعداد تخطيط عمراني مستديم للمدن 

 والتجمعات الريفية
  انجازات  الوحدة

 2013 
  توقعات
2014 

  تقديرات
 2015 

  : 1.2.2.3المؤشر 
 46 14 3 عدد   العمرانية للبلدياتعدد مراجعات أمثلة التهيئة 

  :  2.2.2.3المؤشر 
نسبة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية 

 ئة عمرانية بأمثلة تهي
 % 28.4 33 41 
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   :3الهدف 
تطوير السكن االجتماعي وتحسين الرصيد 

 السكني القائم
  انجازات  الوحدة

 2013 
  توقعات

 2014 
  تقديرات

 2015   

  : 1.3.3.3المؤشر  
 5200 3500 1373 عدد عدد المساكن اإلجتماعية المنجزة 

  : 2.3.3.3المؤشر  
 29 18  6 %  المساكن البدائية النسبة التراكمية لتعويض 

  : 3.3.3.3المؤشر  
 4100 4100  3500 عدد دد المنتفعين من الصندوق الوطني لتحسين السكنع 

  

  

  المنشآت المفوضة : 4البرنامج عدد 

  

  

  

  : 1الهدف 
تحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص وعقود 

 المصممين
  انجازات  الوحدة

 2013 
  توقعات
2014 

  تقديرات
 2015 

  : 1.1.1.4المؤشر  
نسبة الملفات المتحصلة على التراخيص في  

 اآلجال
% 50 55 60 

  : 2.1.1.4المؤشر 
 65 60 51 % نسبة فواتير المصممين المعالجة في اآلجال 

  : 2الهدف 
التحكم في جودة الدراسات وأشغال البنايات 

 المدنية
  انجازات  الوحدة

 2013 
  توقعات
2014 

  تقديرات
 2015 

  : 1.2.1.4المؤشر  
نسبة مشاريع البنايات المدنية المنجزة دون  

 تجاوز المبلغ األصلي للصفقة
% 62 65 70 

  : 2.2.1.4المؤشر  
نسبة مشاريع البنايات المدنية المنجزة في اآلجال  

% 75 80 85 
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  القيادة والمساندة : 9البرنامج عدد 

  

  

  : 3الهدف 
جودة الدراسات واألشغال لمشاريع تحسين 

 المنشآت البحرية
  اتانجاز  الوحدة

 2013 
  توقعات
2014 

  تقديرات
 2015 

  : 1.3.2.4المؤشر 
البحرية المنجزة في  موانئنسبة مشاريع ال 

 اآلجال
% 0 50 55 

  : 1الهدف 
دعم الموارد البشرية وتطوير استغالل اإلمكانات 

 المادية
  انجازات  الوحدة

 2013 
  توقعات
2014 

  تقديرات
 2015 

  : 1.1.2.9المؤشر  
 35 31.9 30 % تأطير األعواننسبة  

  : 2.1.4.9المؤشر 
 في إطار مخطط  نسبة المنتفعين ببرامج التكوين 

 .التكوين
% 53.6 19 21 

  : 3.1.2.9المؤشر 
 13.9 14.7 14.5 سنة .معدل عمر السيارات اإلدارية 

  : 2الهدف 
في تحسين الخدمات اإلدارية وإحكام التصرف 

 الوثائق
  انجازات  الوحدة

 2013 
  توقعات
2014 

  تقديرات
 2015 

  : 1.2.2.9المؤشر 
 موفى شهر  إلى التنميةنسبة  صرف اعتمادات 

  سبتمبر
% 45 50 55 

   :2.2.3.9المؤشر 
  lotusاألعوان المرتبطين بمنظومة  عدد

 1200 1000 800 عدد

   :3.2.3.9المؤشر 
 الداخلية لشبكةا على والمنظومات الخدمات عدد
 الخط وعلى

 40 30 23 عدد
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  : 3الهدف 
حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأمين 

 غرامات االنتزاع
  انجازات  الوحدة

 2013 
  توقعات
2014 

  تقديرات
 2015 

  : 1.3.5.9المؤشر
  نسبة القضايا المعالجة إداريا في اآلجال

% 32 35 40 

  : 2.3.5.9المؤشر
األولي لغرامات االنتزاع انطالقا  معدل آجال التأمين 

  من تقرير االختبار
 18 20 22 أسبوع

  : 3.3.5.9المؤشر
معدل آجال التأمين التكميلي لغرامات االنتزاع حال   

  التوصل بأحكام قضايا نهائية
 36 40 44 أسبوع
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  العنوان األول
  

  نفقات التصرف

  
  

  :التقديم اإلجمالي 
  

 الترابية والتنمية المستدامة ئةلتهيوا نفقات تصرف وزارة التجهيز ضبطت

  :كما يلي  )والتهيئة الترابية التجهيزقطاع (
  

  م د    141,061    :     2015اإلعتمادات المقترحة لسنة  -

  م د    115,973    :    2014نة ـسالمرسمة اإلعتمادات  -

  ــــــــــ                      
  م د    25,088    اـقدره بزيادةأي           

  

إلنتدابات المالي  تأثيرالعلى تغطية  2015ويشتمل اإلعتماد المقترح لسنة 

وبرنامج الصيانة العادية للبنية األساسية للطرقات  والترقيات في الرتب 2013سنة 

 وصيانة المنشآت المائيةة بحماية الشواطئ قمتعلوالمسالك الريفية والهياكل البحرية ال

   .بحماية المدن من الفيضانات الخاصة
  

  :على النحو التالي  ةالنفقاإلعتمادات حسب طبيعة وتتوزع هذه 
  

 
   

  إنجازات
2013  

 )م د( 

       

  تكميلي ق م
2014  

 )م د(

   

  تقديرات
2015  

 )م د(

  

  الفارق
  

 )م د(

  

  نسبة
  التطور
(%)  

  

  لعمومينفقات التأجير ا- 
  

  ات وسائل المصالحقنف- 
  : منهـا

إستغالل وصيانة التجهيزات -
  العمومية

 نفقات التدخل العمومي- 

  

75,454  

45,237  
  
  

)39,433(  
  

0,906 

  

74,662  

40,293  
  
  

)34,533(  
  

1,018 

  

81,948  

58,351  
  
  

)52,245(  
  

0,762 

  

7,286 +  
  

18,058 +  
  
  

)17,712 +(  
  

0,256  - 

  

9,7 +  
  

44,8 +  
  
  

)52,3+(  
  

25,1  - 
 + 21,6 + 25,088 141,061 115,973 121,597 ـةــلـالجم
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كما تم ضبط نفقات التصرف حسب البرامج والبرامج الفرعية لسنة     
  : وفق الجداول التالية 2015

  
   : حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج 2015توزيع ميزانية الوزارة لسنة   •

       
      ( د أبحساب  )  

نامج البر
الجسور "  الفرعي

 "والطرقات

حماية " 
المدن 

والشريط 
 "الساحلي

التهيئة "
الترابية 
 "والمدن

المنشآت "
 "المفوضة

القيادة "
 "والمساندة

 المجموع
 العام

 النفقات

 81948 26235 10234 11831 1107 32541 التأجير العمومي

 58351 5521 39 271 1515 51005 وسائل المصالح

 762 762 0 0 0 0 خل العموميالتد

 141061 32518 10273 12102 2622 83546 المجموع العام

              
  

حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج  الجسور والطرقاتتوزيع ميزانية برنامج  •
  :الفرعية

  

     
( د أبحساب  )  

 البرنامج الفرعي
الطرقات 
المسالك  الطرقات السيارة

 العام عالمجمو الصيانة الريفية
 النفقات

 32541 22844 888 8564 245 التأجير العمومي

 51005 50730 90 155 30 وسائل المصالح

 0 0 0 0 0 التدخل العمومي

 83546 73574 978 8719 275 المجموع العام
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حسب طبيعة النفقة وحسب  حماية المدن والشريط الساحلي توزيع ميزانية برنامج •

  :الفرعيةالبرامج 
  

   
( د أبحساب  )  

 البرنامج الفرعي
حماية المدن 
 من الفيضانات

حماية الشريط 
 العام المجموع الساحلي

 النفقات

 1107 58 1049 التأجير العمومي

 1515 1040 475 وسائل المصالح

 0 0 0 التدخل العمومي

 2622 1098 1524 المجموع العام

  
  
  

حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج  ابية والمدنالتهيئة الترتوزيع ميزانية برنامج  •
  :الفرعية

  

    
( د أبحساب  ) 

 البرنامج الفرعي
 العام المجموع اإلسكان التعمير التهيئة الترابية

 النفقات

 11831 7258 3952 621 التأجير العمومي

 271 110 85 76 وسائل المصالح

 0 0 0 0 التدخل العمومي

 12102 7368 4037 697 المجموع العام
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حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج  المنشآت المفوضةتوزيع ميزانية برنامج  •
  :الفرعية

  

   
( د أبحساب  )  

البنايات  البرنامج الفرعي
 المدنية

المنشآت 
 العام المجموع البحرية

 النفقات

 10234 619 9615 التأجير العمومي

 39 8 31 وسائل المصالح

 0 0 0 ميالتدخل العمو

 10273 627 9646 المجموع العام

  
  

حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج  القيادة والمساندةتوزيع ميزانية برنامج  •
  :الفرعية

  
  

     
( د أبحساب  ) 

 البرنامج الفرعي
المصالح  القيادة

 المشتركة
 إعالمية
 اإلدارة

التكوين 
 والتعاون

الشؤون 
العقارية 
 والقانونية

 المجموع
 تالنفقا

 26235 452 685 363 21212 3523 التأجير العمومي

 5521 120 305 465 4356 275 وسائل المصالح

 762 0 0 0 660 102 التدخل العمومي

 32518 572 990 828 26228 3900 المجموع العام
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  :كما يلي  وتوزع نفقات التصرف المقترحة حسب نوعية النفقات
  

  :مومي نفقات التأجير الع – 1
  

مقابل  د م 81,948ما قدره  2015ور لسنة ـات األجـتبلغ نفق

  .%9,7وتمثل نسبة  د م 7,286 اهقدر بزيادةأي  2014سنة  م د 74,662
    

  :وقد تم ضبط نفقات األجور على أساس المعطيات التالية      
  

 : وزارةـال •
  

  عونا   5887  :            األعوان المباشرون - 

   

  عونا  -  278  :              قاعداإلحالة على الت - 

قني  سلك 54(   )عامل 178+اداري  سلك 46+ ت

  ــــــــــــ                  

ا   5609       1الجملة الفرعية              عون
 :المؤسسات  •

  

مباشرون -  ة التهذيب والتجديد العمراني األعوان ال   عونا  225   :   بوكال
  

فيذ ) 2(+ أعوان تسيير  )4(+ اطار ) 1(منها    تدابات جديدةانعون تن
  
مباشرون -  ة التعمير بتونس الكبرى األعوان ال   عونا   85   :  بوكال
  
مباشرون -  بناء األعوان ال ل قنيات ا   عونا  193   :   بمركز التجارب وت
  

      ــــــــــــ                              

  عونا  503      2الجملة الفرعية            
  ــــــــــــ     

  عونا  6112     العامة الجملــة      
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  :كما يتوزع هؤالء األعوان على النحو التالي 
  :وزارة ـال •

  إطار     790     :                  اإلطارات - 

  عونا   1274     :              أعوان مساندة - 

    عونا   3545  :                أعوان تنفيذ - 

  ــــــــــــ                    

  عونا  5609    الجملة الفرعية           
 :ات ـسالمؤس •

    إطار   154  :                  اإلطارات - 

   عونا   230  :                  أعوان مساندة - 

   وناع   119  :              أعوان تنفيذ - 

  ــــــــــــ                  
     عونا   503    :   الجملة الفرعية                              

  ــــــــــــ                  
  عونا  6112    :  المجموع العام  

  
قطاع (والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة  وزارة التجهيزوزع أعـوان توي

  :حسب األصناف كما يلي ) والتهيئة الترابية التجهيز
  

  6095                  : وزارةـال •

  عونا    917  :              اإلداريون - 

  عونا  1958  :                التقنيون - 

 عونا  2723  :                  العملة - 

 عونا     11  :              خطط أخرى - 
  

  035                : المؤسسات •

  ــــــــــــ                  
  عونا 6112    :    الجملــة            

  
  



46 
  

  
  :النفقات التاليةوستخصص اإلعتمادات المقترحة لتغطية 

  

 :بالنسبة للوزارة  •
  

  م د   77,091  :        2014أجور األعوان المباشرين سنة  - 
         

  م د     4,837  :          2013و 2012سنة أثير باقي انتدابات ت - 
  

  م د     0,432  :                          2014سنة تأثير ترقيات  - 

  م د     0,216  :                    2015سنة  بعنوان رجكلفة التد - 
  

  م د     0,101  :            2015سنة  ات بعنوانترقي برنامج - 

  م د  -  2,116  :                اإلحالة على التقاعد - 

  د م     0,113  :             تأجير األعوان العاملين بالخارج - 

  ــــــــــ                    
  م د   80,674  :    1   الجملة الفرعية           

 :بالنسبة للمؤسسات  •
  
    :2015منحة بعنوان أجور األعوان المباشرين سنة  - 

       الشيء  :مركز التجارب وتقنيات البناء             *         

  د م    1,274  :              وكالة التعمير لتونس الكبرى *       

    الشيء  :           وكالة التهذيب والتجديد العمراني*       

  ــــــــــ                                                   

  م د   1,274   :  2   لجملة الفرعيةا                              

  ــــــــــ                  

  م د  81,948    :  المجموع العام             
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  :نفقات وسائل المصالح  – 2
  

 م د 58,351بـ  2015ة ـلسن حـل المصالـات وسائـتقدر نفق

مثل تو د م 18,058 اهدرـق ادةـزيأي ب 2014ة ـسن د م 40,293 لـمقاب

   .% 44,8نسبة 
  

 

  :ة ـة أساسا حسب النفقات التاليادات المقترحـوتوزع اإلعتم     
  
  

  م د 106,6    :    نفقات تسيير المصالح العمومية – أ
  

  : منهـا       
  

  م د  0,933    :          تنقل األعوان -

  م د  0,860    :              اإلتصاالت -

  م د  1,220    :        إستهالك الوقود -

  م د  0,550    :          إكساء األعوان -

  م د  0,100    :  النزاعات والتعويضاتمصاريف  -

  م د  0,180    :        الصيانةو التعهد -

  م د  0,470    :      والغاز إستهالك الكهرباء -

  م د  0,230    :    مصاريف التكوين والرسكلة -

  م د  0,185    :        إستغالل اإلعالمية -

  م د  0,135    :    بوعاتطلوازم المكاتب والم -

  م د  0,110    :          إستهالك الماء -
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  م د 245,52 :تغالل وصيانة التجهيزات العمومية مصاريف إس – ب
  

  
الل التجهيزات ـة وإستغـادات المخصصة لصيانـستوظف اإلعتم

ل األساسي للطرقات والمسالك ـوص لإلعتناء بالهيكصـالعمومية بالخ

ة الخاصة بحماية ـل البحريـة وكذلك الهياكـآت المائيـة والمنشـالريفي

  .الشواطئ

  
  :وتتـوزع كمـا يلـي 

  
  

  :اإلعتناء بالطرقات  - 
  

  

 م د 38,384رح لإلعتنـاء بالطرقـات ما قدره يبلغ اإلعتماد المقت

أي بزيـادة استثنائية  2014ة ـسن د م 23,979ل ـمقاب 2015ة ـسن

وذلك اعتبارا إلعطاء األولوية  % 60,1نسبة تمثل  د م 14,405قدرها 

ص اعتماد قدره لعمليات صيانة الطرقات حيث تم أيضا تخصي 2015سنة 

ة اإلعتمادات الخاصتم ترسيم  قد نهفإ وللتذكير. بالعنوان الثاني د م 140,0

في نطاق  2000سنة  ذات منبالصيانة الدورية السطحية لشبكة الطرق

اص على القيام بهذه العملية ـالعنوان الثاني وذلك قصد تشجيع القطاع الخ

  .للطرقاتة األساسية ـالهامة في مجال الحفاظ على البني

  

ترسيم  2009وباعتبار نجاح هذه التجربة تم إنطالقا من سنة        

لمنشآت حماية المدن من الفيضانات في  دوريةاإلعتمادات الخاصة بالصيانة ال

    .نطاق العنوان الثاني
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  :وتوزع اإلعتمادات المقترحة على النحو التالي 

  
    

  م د    10,684   :            صيانة الطرقات -

  م د   5,000  :  الزرقاء بالطرقات ومعالجة النقاط السوداء  -     

  م د   6,000  :              اراتـاإلش -

  م د   3,500  :            صيانة المعدات -

  م د   5,000  :            التنوير العمومي -

  م د   5,000  :            صيانة الجسور -

  م د   1,900  :    وقنال بنزرت حلق الوادي جسرإستغالل  -

  م د   0,600  :              التشجير -

  م د   0,300  :    والورشات الوطنية تعهد مقرات الفرق -

 م د   0,400  :            المقاومة الرم -

 ــــــــــــ            

  م د  38,384  :     الجملـــة    
  
 

  

  :اإلعتناء بالمسالك الريفية  - 
  

  
  
  
  
  
  

ة بجزء من المسالك الريفية قصد ـتتكفل وزارة التجهيز بالعناي

عليها وتيسير إستعمالها نظرا ألهميتها في الدورة اإلقتصادية المحافظة 

ووقعها على تطور وتسهيل التنقل بين مناطق اإلنتاج ومناطق التوزيع 

  .حركة المرور

  



50 
  

  

لتمويل عمليات  2015سنة  م د 12,346د إعتماد قدره ـسيتم رصو

 استثنائية زيادةأي ب 2014مرسمة سنة م د  9,384ل ـمقاب انةـالصي

  .% 31,6مثل نسبة ت د م 2,962 اهرقد

  

من وزارة ـوتجدر اإلشارة إلى أن هذه اإلعتمادات تهم رصيد ال

   .كلم 12300غ حوالي ـالبالالمسالك الريفية 

  

في إنجاز برنامج صيانة كبرى الشروع تم  2012سنة  وانطالقا من

ع كلم موز 1640قسط منها بطول يتمثل في تدعيم  للمسالك الريفية المعبدة

في نطاق قسم  هارصدم ت م د 120 قدرها والية وبتكلفة 23على

  .االستثمارات المباشرة

  

مسلكا  222وذلك بتدعيم  2013تواصل هذا البرنامج خالل سنة قد و

  .م د 130والية وبتكلفة قدرها  23كلم موزعة على  1496ريفيا بطول 

  

ا ـمسلك 58تدعيم من خالل  2014سنة امج ـتواصل هذا البرن كما

ة ـوالي 22ة على ـانة منشأة موزعـكلم وصي 7419,ا بطول ـريفي

  .د م 047,وبتكلفة قدرها 

  

مسلكا ريفيا  80بتدعيم  2015وسيتواصل هذا البرنامج خالل سنة 

  .م د 60والية وبتكلفة قدرها  24كلم موزعة على  6,526بطول 
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 : صيانة المنشآت المائية الخاصة بحماية المدن من الفيضانات - 
 

  
من الفيضانات، تقوم مصالح وزارة  العمرانيةقصد حماية المناطق 

التجهيز بصيانة الهياكل المائية وتنظيف مجاري األودية وجهرها بصفة 

إستغالل وجهر كنفقات  م د 0,475ويقترح تخصيص إعتماد قدره . دورية

   .2015سنة ل اهـوتنظيف مجاري المي

  
  

بالعنوان الثاني م د  4,900 ودبتكلفة في حد كما تم تخصيص اعتماد

  .للمنشآت المائية دوريةالنجاز برنامج الصيانة ال
  

  

 :صيانة الهياكل البحرية  - 
 

 
 م د 0,660مقابل  2015لسنة  د م 1,040قدره  اعتماديقترح رصد 

مثل ت د م 0,380 ـاهقدر زيـادة استثنائيةأي ب 2014ة ـسن مرسمـة

أساسا البحري ويتعلق هذا اإلعتماد  لحماية ملك الدولةوذلك  % 57,6نسبة 

  .من اإلنجراف البحري بصيانة منشآت حماية الشواطئ

  

 : نفقات استغالل وصيانة اخرى - 
 

 

سنة  على غرار 2015لسنة  م د 0,500يقترح رصد مبلغ قدره 

صيانة نفقي باب سويقة وباب سعدون لتغطية نفقات استغالل و 2014

   .عة للوزارةوصيانة مباني مقرات الفرق التاب
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  :نفقات التدخل العمومي  – 3

  
  

 ما قدره 2015سنة ملة نفقات التدخل العمومي بعنوان ـتبلغ ج

  . 2014سنة مرسمة  م د 1,018مقابل  م د 0,762

    

في أنظمة  تنفيلمساهمة المشغل بعنوان  وقد تم األخذ بعين اإلعتبار

   .التقاعد والحيطة اإلجتماعية

  

 أهم أرقام العنوان األول لقطاع التجهيز 1حق عدد لمويبين ال

 .والتهيئة الترابية
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  العنوان الثاني
  

            

  : 5120نفقات التنمية لسنة 
  

الترابية ئة تهيوال هيزتم ضبط نفقات التنمية لوزارة التج
في  2015لسنة  )هيز والتهيئة الترابيةالتجقطاع (والتنمية المستدامة 

 زيادةأي ب 2014سنة  م د 777,056 مقابـل م د 926,740حدود 
   .% 19,3 ةنسب مثلتم د  149,684 اقدره

  
  

  :وتتوزع هذه النفقـات على النحو التـالي 
  

  إنجازات  
2013  

 )م د( 

  تكميلي مق 
2014  

 )م د(

   تقديرات
2015  

 )م د(

  الفارق
  

 )م د(

  نسبة
  التطور
% 

  :العنوان الثاني 
  اإلستثمارات المباشرة -1

على الموارد العامة  •
  للميزانية

على الموارد الخارجية  •
 الموظفة

   
 
  
  

603,768  
 

  
155,286  

  
 
  
 

518,906  
 

  
227,500  

 
 
  
 

596,640  
 

  
265,000  

  
  
  
 

77,734 +   
 

  
37,500 + 

  
  
  
 

  15 +  
 

  
 16,5 +  

  

 1الجملــة
     

759,054 
  

746,406 
  

861,640 
  

115,234 + 
  

15,4 +  
  التمويل العمومي -2

 للميزانية على الموارد العامة •

   
  

8,450 

  

2,650 

  

2,100 

  

 0,550 - 

  

20,8  -   
  

    2+1جملة ال

767,504 
  

749,056 
  

863,740 
  

114,684 + 
  

15,3 +   

  :صناديق الخزينة -3
  

كن ـصندوق النهوض بالمس •
 لفائدة األجراء

 لتحسين السكن الصندوق الوطني •
 صندوق تنمية الطرقات السيارة •
 

 

  
  

    -  
  

23,231 
 

1,245 
 

  
  

20,000  
  

8,000 

  
    

  

25,000  
  

38,000 

  
  

  5,000        

       
30,000 + 

  
  
  

25 +  
  

375 +  
  
  

  + 125 + 35,000 63,000 28,000 24,476  3الجملـة                          

  

  جملة العنوان الثاني
  

   

791,980 
  

777,056 
  

926,740 
  

149,684 + 
  

  19,3+  
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ة لسنة ـج والبرامج الفرعيـحسب البرامنمية ات التـنفق توزعكما ت  

  : ليةوفق الجداول التا 2015
  

      ( دأ بحساب  )  

 البرنامج الفرعي
الجسور " 

 "والطرقات

حماية " 
المدن 

والشريط 
 "الساحلي

التهيئة "
الترابية 
 "والمدن

المنشآت "
 "المفوضة

القيادة "
 "والمساندة

 المجموع
 النفقات العام

االستثمارات 
 861640 2780 1200 137460 55200 665000 المباشرة

العامة الموارد  
 للميزانية

498000 27200 67460 1200 2780 596640 

لخارجية ا القروض
 265000 0 0 70000 28000 167000  الموظفة

 2100 0 1000 0 1100 0 التمويل العمومي
الموارد العامة  

 للميزانية
0 1100 0 1000 0 2100 

 863740 2780 2200 137460 56300 665000 نفقات التنمية
  

حسب طبيعة النفقة وحسب  الجسور والطرقاتزانية برنامج توزيع مي •
  :الفرعيةالبرامج 

  

     
( د أبحساب  )  

الطرقات  البرنامج الفرعي
 المجموع الصيانة المسالك الريفية الطرقات السيارة

 النفقات العام
 665000 217100 59900 380000 8000 االستثمارات المباشرة

الموارد العامة  
 يزانيةللم

8000 245000 27900 217100 498000 
القروض الخارجية 

 الموظفة
0 135000 32000 0 167000 

 0 0 0 0 0 التمويل العمومي
الموارد العامة  

 للميزانية
0 0 0 0 0 

 665000 217100 59900 380000 8000 نفقات التنمية
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عة النفقة حسب طبي والشريط الساحلي حماية المدنبرنامج توزيع ميزانية  •
  : الفرعية وحسب البرامج

  

   
( د أبحساب  )  

حماية المدن  البرنامج الفرعي
 من الفيضانات

حماية الشريط 
 العام المجموع الساحلي

 النفقات

 55200 5100 50100 االستثمارات المباشرة

 27200 5100 22100 الموارد العامة للميزانية 

 28000 0 28000 القروض الخارجية الموظفة

 1100 1100 0 التمويل العمومي

 1100 1100 0 الموارد العامة للميزانية 

 56300 6200 50100 نفقات التنمية

  
حسب طبيعة النفقـة وحسـب    التهيئة الترابية والمدنبرنامج توزيع ميزانية  •

  : الفرعية البرامج
  

    
( د أبحساب  )  

التهيئة  البرنامج الفرعي
 المجموع كاناإلس التعمير الترابية

 النفقات العام

 137460 135500 1280 680 االستثمارات المباشرة

 67460 65500 1280 680 الموارد العامة للميزانية 

 70000 70000 0 0 القروض الخارجية الموظفة

 0 0 0 0 التمويل العمومي

 0 0 0 0 الموارد العامة للميزانية 

 137460 135500 1280 680 نفقات التنمية
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 حسب طبيعة النفقة وحسب البـرامج  المنشآت المفوضةبرنامج توزيع ميزانية  •
  : الفرعية

  

   
( د أبحساب  )  

البنايات  البرنامج الفرعي
 المدنية

المنشآت 
 العام المجموع البحرية

 النفقات
 1200 100 1100 االستثمارات المباشرة

 1200 100 1100 الموارد العامة للميزانية 

 0 0 0 القروض الخارجية الموظفة

 1000 1000 0 التمويل العمومي
 1000 1000 0 الموارد العامة للميزانية 

 2200 1100 1100 نفقات التنمية

  
 حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج القيادة والمساندةبرنامج توزيع ميزانية  •

  :الفرعية
  

     
( د أبحساب  ) 

 البرنامج الفرعي
مصالح ال القيادة

 المشتركة
اعالمية 

 االدارة
التكوين 
 والتعاون

الشؤون 
العقارية 
 والقانونية

 المجموع
 العام

 النفقات
االستثمارات 

 2780 0 0 300 2480 0 المباشرة
الموارد العامة  

 للميزانية
0 2480 300 0 0 2780 

القروض الخارجية 
 الموظفة

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 التمويل العمومي
الموارد العامة  

 للميزانية
0 0 0 0 0 0 

 2780 0 0 300 2480 0 نفقات التنمية
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م د  861,640 توزع إعتمادات الدفع الخاصة باإلستثمارات المباشـرة والبالغ ـة وت
  :على النحو التالي  النفقاتحسب نوعیة 

  
  للطرقات والجسورالهيكل األساسي  - 
  م د  665,000  :                المسالك الريفيةو  
   
ما في ذلك (    )حوزة مشاريع الطرقات السيارة تحريرالدراسات وب
  

  
  م د  70,000  :      تهذيب وإدماج أحياء سكنية كبرىبرنامج  - 
  
  م د  10,500  :          البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - 
   
  ) إزالة األكواخ ( 
  م د  55,000  :             البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - 
  
  )جتماعية مساكن  بناء ( 
  

  م د  50,100  :            حماية المدن من الفيضانات - 
  
  م د  5,100  :          البنية األساسية للهياكل البحرية - 
  
  دراسات عامة واقتناء أراضي  - 
  م د  2,480  :           وبناءات وتجهيز اإلدارة العامة  
  اإلعالنات واإلشهارومصاريف   
  
  م د  1,470  :            التهيئة العمرانية والترابية - 
  
  متابعة إنجاز مشاريع البناءات - 

  م د  1,200  :              المدنية والمواني البحرية
  
      برنامج المخطط المديري لإلعالمية - 

  م د  0,500  :               ومنظومة الجغرفة الرقمية
  
  م د  0,290  :                       العمران - 

  

  ــــــــــــــــ
  م د 861,640  :  الجملـة      
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المصاريف ب هاأهمتتعلق ف 2015أما بالنسبة لنفقات التمويل العمومي لسنة 

مشروع إستصالح وتهيئة السواحل الشـمالية بمدينـة   ة وصيانة راقبمالخاصة ب

 وحمايـة  المصاريف الخاصة بصيانة ضافة إلىباإل، "مشروع تبارورة"صفاقس 

  .بحيرة تونس الجنوبية ح وتهيئةمشروع إستصال
  

بعنـوان التمويـل    2015تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة بالنسبة لسنـة و 

  :تتوزع على النحو التالي م د  2,100العمومي 

  )بحساب م د(                          

 المــؤسســــات

   تكميلي م .ق
 2014 سنة

  تقديرات
 2015 سنة

  
على الموارد العامة 

 للميزانية

  
ى القروض عل

 الخارجية الموظفة

  
على الموارد 
 العامة للميزانية

  
على القروض 

 الخارجية الموظفة
  

ش   ركة الدراس   ات وتھیئ   ة الس   واحل  – 1
  الشمالیة لمدینة صفاقس

  

  مركز التجارب وتقنیات البناء – 2
  

شركة الدراسات والنهوض  – 3
  بتونس الجنوبية

  
 

  

  
1,150  

  

1,500  
  
  
  
  
  
  

0  
 

  
 

  

  
1,100  

  

0  
  
  
  
  
  
  
  
  

1,000  
 

  
 

  2,100  2,650 الجملـــة
  
  

ج ـأهم المشاريع والبرام 2بالملحق عدد ة مدرجوتحوصل الجداول ال
ل العمومي مبرزة ـارات المباشرة والتمويـة لإلستثمالمتواصلة والجديدة بالنسب

  .2015سنة  تقدمها المادي المنتظر إلى موفى
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  عشرعشر  سادسسادسالالالباب الباب 

  التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامةوزارة وزارة 

  )قطاع التجهيز والتهيئة الترابية(     

  الحسابات الخاصة في الخزينةالحسابات الخاصة في الخزينة
  
  

  :صندوق النھوض بالمسكن لفائدة األجراء  – 1
  

بمقتضى القانون   تم إحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء
  .1977أوت  3لمؤرخ في ا 1977لسنة  54عدد 

  

      بتاريخ  965ون تحت عدد وقد صدر األمر التطبيقي لهذا القان
والذي نص على أن هذا الصندوق يساهم عن طريق  1977 نوفمبر 24

  :القروض في 
  .تمويل بناء المساكن  -
 .إقتناء مساكن جديدة  -

  

وفي نطاق توسيع مـجاالت تدخل هـذا الصندوق تم تنقيح األمر 
  :في مناسبات عدة على النحو التالي  1977لسنة  965عـدد 

 

             ؤرخ فيـالم 1998ة ـلسن 2093دد ـر عـدار األمـإص -
 :والذي من خالله تم  1998أكتوبر  28

 

) 1فوبرولوس( % 3,5 إلى 5 من التخفيض في نسبة الفائض •
 ) . 2فوبرولوس  ( % 6إلى %  8,25ومن 

دوق بثالث سنوات إمهال دون تمتيع المنتفعين بقروض الصن •
  .فائض قبل تسديد القرض 

 

   والمتعلق  1999جانفي  11المؤرخ في  1999لسنة  96األمر عدد  -
بإحداث نظام خاص بعنوان تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة 

 .األجراء 
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 2000مـاي  30المـؤرخ في  2000لسنة  1192األمر عـدد  -
يد من التسهيالت لتدعيم تدخالت من خالله إجراء المزتم والذي 

 :الصندوق عبر 
  

  % . 5إلى  6التخفيض في نسبة الفائض من  •
 % . 10إلى  15التخفيض في نسبة التمويل الذاتي من  •
مرة األجر  165إلى  150الترفيع في قيمة القرض من  •

 .األدنى 
 

 2007جـانفي  03المـؤرخ في  2007لسنة  12األمر عـدد  -
تمكين األجراء الذين تتراوح أجورهم الشهرية من خالله تم والذي 

          مرات األجر األدنى المضمون 3باعتبار كافة المنح بين 
مرات هذا األجر من اإلنتفاع بقروض إلقتناء مسكن جديد وفقا  4,5و

 .للشروط المبينة الحقا
  

 2007 ديسمبر 11المـؤرخ في  2007لسنة  4099األمر عـدد  -
تجسيم القرار القاضي بمساهمة صندوق التضامن  من خاللهتم والذي 

د من التمويل الذاتي لألجير من  3000الوطني في تحمل مبلغ قيمته 
د بمقتضى قرار جلسة  4000وأصبحت في حدود ( 1سصنف فوبرولو

 .)2009سبتمبر  09 العمل الوزارية بتاريخ
  

 2009 مارس 11المـؤرخ في  2009لسنة  698األمر عـدد  -
تجسيم القرار القاضي بالتخفيض بنقطة في نسبة من خالله تم والذي 

 .الفائدة الموظفة على مختلف أصناف الفوبرولوس
  

المتعلق   2011نوفمبر  01المؤرخ في  2011لسنة  3573األمر عدد 
 نوفمبر 24 بتاريخ  965عدد التطبيقي لقانون احداث الصندوق بتنقيح األمر 

  .)جديد  2الفصل ( 1977
  

والذي  2013 جويلية 29 في المـؤرخالبيئة ر التجهيز وقرار وزي -
إعادة تحديد سقف أثمان المساكن الجديدة المنجزة من من خالله تم 

قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم والممولة من قبل الصندوق على 
 :النحو التالي 
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  نوع المسكن
  

  سقف الثمن

مساحة مغطاة : رديـمسكن اجتماعي ف .1

   2م  50 بـ قصوى

   د 45000

مساحة مغطاة  :مسكن اجتماعي جماعي .2

   2م 75 بـقصوى 

  د  57500

  

   )جديد (  :مسكن اجتماعي عمودي  .3

  م م  100 و 80مساحة مغطاة قصوى بين    

  

   د 77500 و د 62000بين 

  
  
  : تتوزع القروض حسب الصنف على النحو التالي و
  
  

  

   ) 1  فوبرولوس    (  -أ 
  

جراء الذين ال يفوق دخلهم مرتين األجر األدنى وهو يخص  األ  
والراغبين في ) األجر األدنى المهني المضمون x 2.5( المهني المضمون 

مغطاة أو مساكن مربعا مترا  50اقتناء مساكن فردية ال تتعدى مساحتها 
  .مربعا مترا 65ال تتعدى مساحتها المغطاة   جماعية 

  
  
  

دنى المهني المضمون دون األ األجر مرة 135 أقصاه القرض مبلغ •
  ).د  45000 :سقف الثمن( من ثمن المسكن % 90 أن يتجاوز

مساهمة صندوق  منها من ثمن المسكن  %10التمويل الذاتي  •
 .د 4000 بمبلغ أقصاهالتضامن الوطني 

 
 . %2.5نسبة الفائض  •
سنوات امهال معفاة من  3 تضاف إليهاسنة  25مدة التسديد  •

 .الفوائض
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  ) 2  فوبرولوس    (  -ب 
  

مرات األجر  3و  2وهو يخص  األجراء الذين يتراوح دخلهم بين   
والراغبين ) األجر األدنى المهني المضمون x 3أو  2( األدنى المهني المضمون 

  .مربعا مترا 75في اقتناء مساكن جماعية ال تتعدى مساحتها المغطاة 
  مهني المضمون مرة األجر األدنى ال 170مبلغ القرض أقصاه  •

 .)د  57500: سقف الثمن(  من ثمن المسكن % 90  دون أن يتجاوز

 .من ثمن المسكن  %10التمويل الذاتي  •

 . %4نسبة الفائض  •

سنوات امهال معفاة من  3 تضاف إليهاسنة  25مدة التسديد  •

 .الفوائض
  

  
  

  ) 3  فوبرولوس    (  - ج

  
مرات  4و  3وهو يخص  األجراء الذين يتراوح دخلهم بين   

ونصف األجر األدنى المهني المضمون والراغبين في اقتناء مساكن جماعية 
  .مربعا مترا 100و  80بين مساحتها المغطاة  تتراوح

  
مرة األجر األدنى المهني المضمون دون  220مبلغ القرض أقصاه  •

سقف الثمن يتراوح بين (  . من ثمن المسكن   %  85 أن يتجاوز

  .)د  77500د و  62000

 من ثمن المسكن  %15التمويل الذاتي  •
  
  %5.75 نسبة الفائض •
سنة تضاف إليها سنة امهال معفاة من الفوائض  20مدة التسديد  •

   .قبل بداية سداد القرض
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 : 5120بالنسبة لسنة  -
  

توظف س م د 25,0بـ  2015تقدر نفقات هذا الصندوق بالنسبة لسنة 

  :لتمويل العمليات التالية 
  

 .إقتناء مساكن إجتماعية فردية وجماعية §
  .بناء مساكن إجتماعية فردية وجماعية §



نظـام أمـد

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 015 2 014

م.ق 

000 00025 20 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

64

م.ق 
2 015 2 014

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

000 00025 20التدخالت في الميدان اإلجتماعي 11811
000 50020 19قروض إلقتناء مساكن إجتماعية و جماعية 0001

000 5005قروض لبناء مساكن  إجتماعية 0002
000 25الجملة :  20 000
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  :   الصندوق الوطني  لتحسین السكن – 2
  

  

بمقتضى األمر  1956سكن سنة لأحدث الصنـدوق الوطني لتحسين ا
. سكنلالقاضي بتأسيس مال قومي لتحسين ا 1956أوت  23العلي المـؤرخ في 

وكان الهدف االساسي من إحداث هذا الصندوق تحسين الظروف السكنية 
  .والمعيشية والصحية للمواطنين 

  
لى جانب تعهد السكن القائم أصبحت العمليات الجماعية الخاصة وإ

بتحسين محيط المسكن وظروف العيش والمحافظة على بيئة سليمة من العناصر 
ومن ذلك . ضرورية لحماية صحة وسالمة المواطنينالاألساسية المتأكدة و

المنطلق توسعت تدخالت الصندوق لتشمل مختلف العنـاصر المشار إليها مما 
ة ـلسن 77دد ـانون عـبمقتضى القتحيـين األمـر العلي المشـار إليـه حتم 

 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن 2004أوت  02ؤرخ في ـالم 2004
  :لتصبح تدخالته تتمحور في

  

تمويل البرامج والعمليات الجماعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية  -
في مجال التهذيب والتجديد المعنية والهياكل والمؤسسات المختصة 

العمراني ليواكب سياسات الدولة في مجال القضاء على المساكن 
 .البدائية 

 
ق ـر المرافـب والتطهير أو توفيـات الترميم أو التهذيـعملي -

ة عن ـا للسكنى وذلك نيابـالت معدة أساسـة لمحـالضروري
 .أصحابها وعلى نفقتهم

  
ت المتداعية للسقوط فيما يتعلق بالهدم تمويل انجاز برامج إزالة البنايا -

ورفع األنقاض وإعادة اإلسكان الوقتي للعائالت التي تشغلها وذلك أمام 
تفاقم هذه الظاهرة باألحياء القديمة والتي أصبحت تمثل خطرا على 

 .سالمة المتساكنين
  

تمويل عمليات اصالح المساكن المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية  -
ئة وإعادة اإلسكان الوقتي للعائالت المتضررة وذلك أو حاالت طار

 .تدعيما من الصندوق آلليات التمويل الموجودة للغرض
  
لمساهمة في تمويل البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي ضمن ا -

في اطار قانون ه عنصر إزالة وتعويض المساكن البدائية الذي تم اقرار
 .2012لسنة  المالية التكميلي
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تمويل عمليات التهذيب والتجديد العمراني التي تعهد بها الدولة  إلى  -
المؤسسات والهياكل المختصة  في هذا المجال وذلك في نطاق معاضدة 
 مجهود الدولة والجماعات المحلية إلنقاذ الرصيد السكني القديم والقائم
وصيانته وتحسين الظروف المعيشية للمتساكنين خاصة من ذوي الدخل 

 .حدودالم
 

كما ينص القانون الجديد على شكل المساعدات المالية التي سيقدمها  -
   مستقبال وذلك بحصرها في صنفينالصندوق الوطني لتحسين السكن 

وإسناد السلطة الترتيبية صالحية  تحديد شروط اسناد ) قروضا و منحا(
   .تلك القروض والمنح

  

ول ـتم م د 38,000 بـ 2015 لسنةدوق ـذا الصنـدر موارد هـوتق
  :على النحو التالي 

  

  م د 37,600      :     وموارد أخرى استثنائية موارد جبائية •
  م د  0,400      :            إستخالص قروض •

  

  : وسيتم توظيف موارد الصندوق لتمويـل العمليـات التاليـة
  

   د م 1,000   :    سين ظروف السكن باألحياء الشعبية  تح •
وذلك )  منح لفائدة البلديات ( ء الشعبيةتهذيب وتطهير األحيا -

 .مشاريع تحسين للطرقات وماء صالح للشراب وتطهيربإنجاز
وذلك بإنجاز مشاريع ) منح لفائدة البلديات( تحسين مداخل المدن  -

  .تحسين للطرقات وتنوير عمومي

 م د 36,600      :      تحسين السكن القديم وتنفيل القروض •
  

  :ـالي تتـوزع علـى النحـو الت
  

  المساهمة في القضاء على المساكن البدائية -
  م د 30,000      :         ) البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي(  

  

  م د   5,360     :   تحسيـن المسكـن القـديـم                   -
  

  م د  1,240      :       )لتحسين السكن قروض  ( مساعدات مالية -
  



نظـام أمـد

الصندوق الوطني لتحسين السكن   

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 015 2 014

م.ق 

000 00038 8 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

67

م.ق 
2 015 2 014

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

200400مصاريف مختلفة 11608
200400تنفيل نسبة الفائدة بعنوان القروض الممنوحة لبلدية تونس مشروع الوكايل 0001

000 5001 3العمران 11700
900 2تهذيب و تطهير األحياء الشعبية 0001

000 6001تدخالت أخرى 0005
البرنامج اإلضافي لإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى 0007

600 30036 4التدخالت في الميدان اإلجتماعي 11811
360 8005 2تحسين المسكن القديم 0001

240 5001 1مساعدة مالية في شكل منحة لفائدة الجماعات المحلية 0002
وضعيات خصوصية(المساعدة على القضاء على المساكن البدائية )30 000 0003

000 38الجملة :  8 000
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  :   الطرقات السیارة برنامج  – 3

  :السيارة الرابطة بين  اتإنجاز الطرقمواصلة ب 2015تتسم سنة 
  

 .كلم 155بطول صفاقس وقابس  -
  .كلم 54بطول  بوسالم –وادي الزرقة  -
  .كلم 188بطول رأس جدير  –مدنين  –قابس  -

  
سنوات وقد تم رصد اإلعتمادات الضرورية للقيام بمختلف هذه المشاريع خالل 

   :عن طريق وذلك  2009-2012
  

مساهمة من الدولة من خالل الترفيع في رأس مال شركة تونس  -
 . % 50في حدود  الطرقات السيارة

طويلة المدى تحصلت عليها هذه الشركة خارجية موظفة  قروض -
  .  بضمان من الدولة

  
الدراسات الخاصة بالطريق السيارة الداخلية  يتواصل انجازومن ناحية أخرى، 

ة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة بطول إجمالي ـة بين النفيضـالرابط

  .كلم 390قدره 

  
كلم  190ات الخاصة بالقسط األول المتمثل في ـوينتظر استكمال الدراس

جاه القيروان في ات ) 30إكس ( الطريق الحزامية لتونس الكبرى  انطالقا من النفيضة

كلم في اتجاه  200ة أي ـواستكمال البقي 2015سنة  بدايةفي  )جلمة (  وسيدي بوزيد

  .2016سنة  بدايةقفصة في القصرين و
  

  
  

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

69

الجسور و الطرقات1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الطرقات السيارة 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136319 000245 000-74 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010125 10083 000-42 100

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011123 00093 000-30 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0129 30022 00012 700

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01412 00010 000-2 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 5001 000-1 500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01747 10036 000-11 100

245 000 000 74-جملة البرنامج الفرعي 319 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الطرقات 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 057 0008 564 0007 507 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010415 0003 206 0002 791 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011408 0003 349 0002 941 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01230 000298 000268 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01440 000334 000294 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0168 00055 00047 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017156 0001 264 0001 108 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03049 00049 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0369 0009 000
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منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

01137735 000-735 000

مؤسسات البحث 04735 000-735 000

مركز التجارب و تقنيات البناء 091735 000-735 000

8 564 000 000 772 6جملة البرنامج الفرعي 1 792 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المسالك الريفية 3
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113639 000888 000849 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01015 000318 000303 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01115 000334 000319 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0121 00054 00053 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0141 50034 00032 500

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0165005 0004 500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0176 000129 000123 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03012 00012 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0362 0002 000

888 000 000 849جملة البرنامج الفرعي 39 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الصيانة 4
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113628 004 50022 844 000-5 160 500

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01010 745 0009 371 000-1 374 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01111 112 5008 931 000-2 181 500

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012954 000136 000-818 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0141 187 000751 000-436 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016253 000249 200-3 800

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0173 744 0003 355 000-389 000

تأجير العسكريين_ تأجير األعوان القارين  0189 0006 000-3 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03038 00038 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035100100

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0366 7006 700

22 844 000 500 160 5-جملة البرنامج الفرعي 28 004 500
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دالجسور و الطرقات جملة 32 541 000
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حماية المدن و الشريط الساحلي2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المياه العمرانية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136877 5001 049 000171 500

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010345 000387 00042 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011338 000410 00072 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01225 00051 00026 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01433 00036 0003 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0167 00010 0003 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017129 500155 00025 500

1 049 000 500 171جملة البرنامج الفرعي 877 500

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الشريط الساحلي 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136352 00058 000-294 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010138 00020 000-118 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011136 00022 000-114 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01210 0004 000-6 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01413 0002 300-10 700

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0163 000700-2 300

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01752 0009 000-43 000

58 000 000 294-جملة البرنامج الفرعي 352 000

دحماية المدن و الشريط الساحلي جملة 1 107 000
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التهيئة الترابية و المدن3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التهيئة الترابية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136404 000621 000217 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010159 000223 00064 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011156 000231 00075 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01212 00045 00033 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01415 00027 00012 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0163 0002 000-1 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01759 00093 00034 000

621 000 000 217جملة البرنامج الفرعي 404 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعمير 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011362 486 0002 678 000192 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010975 0001 014 00039 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011959 0001 007 00048 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01272 000123 40051 400

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01493 000111 00018 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01620 00013 000-7 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017367 000398 00031 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  0309 7009 700

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035200200

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0361 7001 700

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011371 615 0001 274 000-341 000

مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 161 615 0001 274 000-341 000

وكالة التعمير لتونس  الكبرى 0011 615 0001 274 000-341 000

3 952 000 000 149-جملة البرنامج الفرعي 4 101 000
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلسكان 3
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011362 952 0007 258 0004 306 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 158 0002 809 0001 651 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0111 139 0002 813 0001 674 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01285 000210 000125 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014111 000294 000183 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01623 00042 00019 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017436 0001 071 000635 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03016 00016 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0363 0003 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

01138400 000-400 000

مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 16400 000-400 000

وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني 001400 000-400 000

7 258 000 000 906 3جملة البرنامج الفرعي 3 352 000

دالتهيئة الترابية و المدن جملة 11 831 000
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المنشآت المفوضة4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البنايات المدنية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011369 052 0009 502 000450 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0103 639 0003 763 000124 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0113 071 0003 573 000502 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012306 000322 00016 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014397 000371 000-26 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01683 00056 700-26 300

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0171 556 0001 405 000-151 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  0309 6009 600

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0361 7001 700

تأجير األعوان العاملين بالخارج حسب البرامج 01139258 000113 000-145 000

تأجير األعوان القاريـن_ تأجير األعوان العاملين بالخارج  001258 000113 000-145 000

9 615 000 000 305جملة البرنامج الفرعي 9 310 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المنشآت البحرية 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136152 000619 000467 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01060 000215 000155 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01159 000236 000177 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0124 00049 70045 700

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0145 40025 00019 600

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 0001 300300

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01722 60092 00069 400

619 000 000 467جملة البرنامج الفرعي 152 000

دالمنشآت المفوضة جملة 10 234 000
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 135 0003 523 0002 388 000

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  002186 00097 000-89 000

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004151 000225 00074 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010313 0001 131 000818 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011308 0001 240 000932 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01223 000187 000164 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01430 000120 00090 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0166 0006 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017118 00021 000-97 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030471 000471 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  03521 00021 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0364 0004 000

3 523 000 000 388 2جملة البرنامج الفرعي 1 135 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المشتركة 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113623 709 00021 212 000-2 497 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0106 635 00010 528 0003 893 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0119 091 0006 289 000-2 802 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012333 000385 00052 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01330 00030 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0141 118 000671 000-447 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  015600 000600 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016100 00063 000-37 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0173 093 0002 454 000-639 000

تأجير العسكريين_ تأجير األعوان القارين  0189 000-9 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  0302 290 000163 000-2 127 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  03510 0001 000-9 000
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المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036400 00028 000-372 000

21 212 000 000 497 2-جملة البرنامج الفرعي 23 709 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

إعالمية اإلدارة 3
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136239 000363 000124 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01093 900127 00033 100

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01192 000145 00053 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0126 90019 00012 100

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0149 00015 0006 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 9002 000100

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01735 30055 00019 700

363 000 000 124جملة البرنامج الفرعي 239 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التكوين و التعاون 4
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136571 000685 000114 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010224 000253 00029 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011221 000246 00025 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01216 00053 00037 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01421 00029 0008 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0164 5002 000-2 500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01784 500102 00017 500

685 000 000 114جملة البرنامج الفرعي 571 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الشؤون العقارية و القانونية 5
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136305 000452 000147 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010104 000163 00059 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011102 000172 00070 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01248 00030 000-18 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01410 00017 0007 000
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المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 0002 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01739 00068 00029 000

452 000 000 147جملة البرنامج الفرعي 305 000

دالقيادة و المساندة جملة 26 235 000

دالجملة  العامة 81 948 000
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توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

79

الجسور و الطرقات1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الطرقات السيارة 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223630 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04530 000

30 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الطرقات 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236155 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045155 000

155 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المسالك الريفية 3
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223690 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04590 000

90 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الصيانة 4
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014



80 نظـام أمـد

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223633 402 00050 730 00017 328 000

األكرية واألداءات البلدية 02039 000-39 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04595 00095 000

مصاريف الصيانة_ هيكل الطرقات  41019 385 00031 707 00012 322 000

مصاريف االستغالل_ هيكل الطرقات  4114 094 0006 082 0001 988 000

صيانة المسالك الريفية 4179 384 00012 346 0002 962 000

نفقات استغالل وصيانة أخرى 465500 000500 000

50 730 000 000 328 17جملة البرنامج الفرعي 33 402 000

دالجسور و الطرقات جملة 51 005 000



81 نظـام أمـد

حماية المدن و الشريط الساحلي2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المياه العمرانية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236510 000475 000-35 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04545 00045 000

مصاريف الصيانة_ المنشآت المائية  423490 000410 000-80 000

مصاريف االستغالل_ المنشآت المائية  42420 00020 000

475 000 000 35-جملة البرنامج الفرعي 510 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الشريط الساحلي 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236660 0001 040 000380 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04530 00030 000

مصاريف الصيانة_ الهياكل البحرية  430610 000961 000351 000

مصاريف االستغالل_ الهياكل البحرية  43150 00049 000-1 000

1 040 000 000 380جملة البرنامج الفرعي 660 000

دحماية المدن و الشريط الساحلي جملة 1 515 000



82 نظـام أمـد

التهيئة الترابية و المدن3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التهيئة الترابية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223649 00076 00027 000

األكرية واألداءات البلدية 02049 00051 0002 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04525 00025 000

76 000 000 27جملة البرنامج الفرعي 49 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعمير 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223685 00085 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04585 00085 000

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237190 000-190 000

مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 16190 000-190 000

وكالة التعمير لتونس  الكبرى 001190 000-190 000

85 000 000 105-جملة البرنامج الفرعي 190 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلسكان 3
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022367 000110 000103 000

األكرية واألداءات البلدية 0207 000-7 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045110 000110 000

110 000 000 103جملة البرنامج الفرعي 7 000

دالتهيئة الترابية و المدن جملة 271 000



83 نظـام أمـد

المنشآت المفوضة4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البنايات المدنية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022367 5007 500

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 0457 5007 500

نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج 0223917 00024 0007 000

مصاريف المهمات_ نفقـات تسييـر المصالح بالخارج  0123 0003 000

مصاريف نقل األشخاص_ نفقـات تسييـر المصالح بالخارج  0146 00011 0005 000

منح تقديرية لنقل األمتعة واألثاث_ نفقـات تسييـر المصالح بالخارج  0156 0009 0003 000

مصاريف التصرف األخرى_ نفقـات تسييـر المصالح بالخارج  0212 0001 000-1 000

31 500 500 14جملة البرنامج الفرعي 17 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المنشآت البحرية 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022367 500

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 0457 500

7 500 جملة البرنامج الفرعي

دالمنشآت المفوضة جملة 39 000



84 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236101 000275 000174 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045170 000170 000

مصاريف اإلستقباالت 15616 00020 0004 000

مصاريف اإلقامة 15710 00010 000

مصاريف المهمات 16345 00045 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18630 00030 000

275 000 000 174جملة البرنامج الفرعي 101 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المشتركة 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022364 561 0004 356 000-205 000

األكرية واألداءات البلدية 02025 000122 00097 000

استهالك الماء 021132 000110 000-22 000

استهالك الكهرباء والغاز 022430 000470 00040 000

االتصاالت الهاتفية 023550 000580 00030 000

تأثيث اإلدارة 03440 00040 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043200 000170 000-30 000

شراء الوقود للتسخين 04412 00010 000-2 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045390 000125 000-265 000

المراسالت اإلدارية 05439 00035 000-4 000

مصاريف الحسابات الجارية بالبريد 0552 0002 000

معدات التصرف اإلداري 06214 00010 000-4 000

تأمين وسائل النقل 080160 000230 00070 000

اإلعتناء بالبنايات 091160 000150 000-10 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 092136 000140 0004 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09340 00030 000-10 000

النفقات المباشرة للتنظيف 10342 00035 000-7 000

لوازم المكاتب 111138 000110 000-28 000



85 نظـام أمـد

المطبوعات الرسمية 11250 00025 000-25 000

الصحف والمجالت 125110 00090 000-20 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12710 0005 000-5 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14587 00087 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14675 00075 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1472001 000800

نفقات استغالل منظومة أمان 1484 8004 000-800

استغالل منظومات إعالمية أخرى 1508 0008 000

إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد 164170 000100 000-70 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165370 000450 00080 000

المنحة اليومية للتنقل 174920 000900 000-20 000

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 18410 0008 000-2 000

إشتراكات النقل 18525 00025 000

النفقات المباشرة للتغذية 20510 0005 000-5 000

نفقات التداوي 2127 00010 0003 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 2133 0005 0002 000

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 21923 00025 0002 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 23110 00010 000

اللجان الطبية 23216 00015 000-1 000

معاليم الجوالن 241100 00095 000-5 000

معاليم العبور 24210 00010 000

اتفاقيات مع أطباء 30630 00030 000

نفقات التصرف األخرى 40310 0004 000-6 000

4 356 000 000 205-جملة البرنامج الفرعي 4 561 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

إعالمية اإلدارة 3
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236496 000465 000-31 000

تراسل المعطيات 024321 000280 000-41 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04510 00010 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12635 00040 0005 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 13592 00090 000-2 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13713 00010 000-3 000

تطبيقات المخطط المديري المشترك لإلدارة 14935 00035 000



86 نظـام أمـد

465 000 000 31-جملة البرنامج الفرعي 496 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التكوين و التعاون 4
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236224 000305 00081 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04535 00035 000

الوثائق المكتوبة 12320 00020 000

ملتقيات للتكوين 19489 000120 00031 000

تربصات تكوين 19530 00030 000

التكوين المستمر 19645 00060 00015 000

التكوين في اإلعالمية 19720 00020 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 24920 00020 000

305 000 000 81جملة البرنامج الفرعي 224 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الشؤون العقارية و القانونية 5
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223676 000120 00044 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04520 00020 000

دفع الخطايا والتعويضات 23476 000100 00024 000

120 000 000 44جملة البرنامج الفرعي 76 000

دالقيادة و المساندة جملة 5 521 000

دالجملة  العامة 58 351 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

87

الجسور و الطرقات1البرنـامج

دالجسور و الطرقات جملة

التهيئة الترابية و المدن3البرنـامج

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333710 000-10 000

مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 1610 000-10 000

وكالة التعمير لتونس  الكبرى 00110 000-10 000

000 10-جملة البرنامج الفرعي 10 000

دالتهيئة الترابية و المدن جملة

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336100 000102 0002 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  23450 00050 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  23610 00010 000

منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان_ تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية  5536 0006 000

جمعية مؤتمر الطريق_ منظمات ذات صبغة خصوصية  8116 0006 500500



88 نظـام أمـد

مجلس وزراء اإلسكان العرب_ منظمات ذات صبغة خصوصية  8128 0008 500500

الطريق العابرة للصحراء اإلفريقية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  81319 00020 0001 000

مركز األمم المتحدة للمستوطنات_ منظمات ذات صبغة خصوصية  8141 0001 000

102 000 000 2جملة البرنامج الفرعي 100 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المشتركة 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336908 000660 000-248 000

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

251908 000660 000-248 000

660 000 000 248-جملة البرنامج الفرعي 908 000

دالقيادة و المساندة جملة 762 000

دالجملة  العامة 762 000



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

89

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

16 الباب:
التجهيز

2015

127400026740009260006000012740003660000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

2379000546000250002950000 مؤسسات البحث

1274000295000380000350001274000710000 مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

590000013480003320007580000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

590000013480003320007580000 مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

000 240 00011 274 0001 000392 274 0002 574 0008 274 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

90

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

16 الباب:
التجهيز

2015
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

2379000546000250002950000مؤسسات البحث

1274000295000380000350001274000710000مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

000 660 0003 274 0001 00060 000926 674 0002 274 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

91

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

16 الباب:
التجهيز

2015
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

2379000546000250002950000مؤسسات البحث

2379000546000250002950000 مركز التجارب و تقنيات البناء

1274000295000380000350001274000710000مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

1274000295000380000350001274000710000 وكالة التعمير لتونس  الكبرى

000 660 0003 274 0001 00060 000926 674 0002 274 1الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

92

16 الباب:
التجهيز

2015
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
الجسور و الطرقات

1

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الطرقاتالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

2379000546000250002950000 مؤسسات البحث

2379000546000250002950000 مركز التجارب و تقنيات البناء

2 950 000 25 000 546 000 2 379 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

2 950 000 25 000 546 000 2 379 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

93

16 الباب:
التجهيز

2015
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
التهيئة الترابية و المدن

3

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التعميرالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

1274000295000380000350001274000710000 مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

1274000295000380000350001274000710000 وكالة التعمير لتونس  الكبرى

710 000 1 274 000 35 000 380 000 295 000 1 274 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

710 000 1 274 000 35 000 380 000 295 000 1 274 000 جملة البرنامج 3

000 660 3الجملة  العامة 1 274 000 60 000 926 000 2 674 000 1 274 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
94

توزيع نفقات التصرف لسنة
التجهيز

16 الباب:

2015

الجسور و الطرقات
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
الطرقات البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 950 2مؤسسات البحث 2 950 000 2 950 000

000 950 2مركز التجارب و تقنيات البناء 2 950 000 2 950 000

000 950 22 جملة البرنامج الفرعي  2 950 000 2 950 000

12 950 000 2 950 000 2 950 000 جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
95

توزيع نفقات التصرف لسنة
التجهيز

16 الباب:

2015

التهيئة الترابية و المدن
3 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
التعمير البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 984 1مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 1 984 000 710 000 1 274 000

000 984 1وكالة التعمير لتونس  الكبرى 1 984 000 710 000 1 274 000

000 984 21 جملة البرنامج الفرعي  1 984 000 710 000 1 274 000

31 984 000 1 984 000 710 000 000 274 1جملة البرنامج 

000 934 0004 934 0004 660 0003 274 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

96

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

16 الباب:
التجهيز

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

590000013480003320007580000مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

000 580 0007 000332 348 0001 900 5الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

97

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

16 الباب:
التجهيز

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

590000013480003320007580000مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

590000013480003320007580000 وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

000 580 0007 000332 348 0001 900 5الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

98

16 الباب:
التجهيز

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
التهيئة الترابية و المدن

3

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلسكانالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار

590000013480003320007580000 مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

590000013480003320007580000 وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

7 580 000 332 000 1 348 000 5 900 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

7 580 000 332 000 1 348 000 5 900 000 جملة البرنامج 3
000 580 7الجملة  العامة 332 000 1 348 000 5 900 000



نظـام أمـد
99

توزيع نفقات التصرف لسنة
التجهيز

16 الباب:

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

التهيئة الترابية و المدن
3 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

اإلسكان البرنامج الفرعي  3

جملة المقابيض

000 580 7مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 7 580 000 7 580 000

000 580 7وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني 7 580 000 7 580 000

000 580 37 جملة البرنامج الفرعي  7 580 000 7 580 000

37 580 000 7 580 000 7 580 000 جملة البرنامج 
000 580 0007 580 0007 580 7الجملة  العامة



100نظـام أمـد

توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

63 متصرف مستشارمتصرف

23 متصرف عاممتصرف رئيس

53 متصرفملحق إدارة

203 كاتب تصرفمستكتب إدارة

283 ملحق إدارةكاتب تصرف

53 مهندس عاممهندس رئيس

303 مهندس رئيسمهندس أول

33 مهندس معماري عاممهندس معماري رئيس

33 مهندس معماري رئيسمهندس معماري أول

13 معماري رئيسمعماري أول

153 تقنيمساعد تقني

43 مساعد تقنيعون تقني



101 نظـام أمـد

53 تقني رئيستقني أول

603 تقني أولتقني

187جملة البرنامج الفرعي

187القيادة و المساندة جملة

187الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 101تكلفة الترقيـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

102

2015توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

الجسور و الطرقاتالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :   1 209 000

الطرقاتالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

142 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة
3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

2 مهندس رئيس

1 مهندس أشغال
5سلك العملة

1 6عامل صنف 

3 8عامل صنف 

1 10عامل صنف 
5السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

3 تقني أول

2 تقني

14جملة البرنامج الفرعي

المسالك الريفيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

20 000

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول



103 نظـام أمـد

1جملة البرنامج الفرعي

الصيانةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

1 047 000

7السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 متصرف مستشار

4 ملحق إدارة

2 كاتب تصرف
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس رئيس
128سلك العملة

2 1عامل صنف 

1 3عامل صنف 

1 4عامل صنف 

1 6عامل صنف 

7 7عامل صنف 

65 8عامل صنف 

30 9عامل صنف 

21 10عامل صنف 
15السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

2 مساعد تقني

5 تقني أول

8 تقني

151جملة البرنامج الفرعي

166جملة البرنامج



104 نظـام أمـد

التهيئة الترابية و المدنالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  287 000

التهيئة الترابيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

8 000

1سلك العملة

1 7عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

التعميرالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

67 000

2سلك العملة

2 8عامل صنف 
1سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

1 مهندس معماري أول
1سلك معماري اإلدارة

1 معماري عام
3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول

2 مساعد تقني

7جملة البرنامج الفرعي

اإلسكانالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

212 000

6السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة

2 مستكتب إدارة

3 كاتب تصرف



105 نظـام أمـد

14سلك العملة

1 4عامل صنف 

1 5عامل صنف 

9 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 

2 10عامل صنف 
1سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

1 مهندس معماري رئيس
8السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 مساعد تقني

4 تقني أول

3 تقني

29جملة البرنامج الفرعي

37جملة البرنامج



106 نظـام أمـد

المنشآت المفوضةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  243 000

البنايات المدنيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

227 000

5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 متصرف

3 ملحق إدارة

1 كاتب تصرف
2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

2 مهندس رئيس
6سلك العملة

1 6عامل صنف 

2 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 

2 10عامل صنف 
1سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

1 مهندس معماري عام
13السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

7 تقني أول

6 تقني

27جملة البرنامج الفرعي

المنشآت البحريةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

16 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 مستكتب إدارة
1سلك العملة

1 8عامل صنف 



107 نظـام أمـد

2جملة البرنامج الفرعي

29جملة البرنامج



108 نظـام أمـد

القيادة و المساندةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  377 000

القيادةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

114 000

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2 ملحق إدارة
3سلك العملة

1 7عامل صنف 

2 9عامل صنف 
1سلك مستشاري المصالح العمومية

1 مستشار المصالح العمومية
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول

7جملة البرنامج الفرعي

المصالح المشتركةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

235 000

17السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

4 متصرف

1 متصرف مستشار

6 ملحق إدارة

6 كاتب تصرف
17سلك العملة

2 4عامل صنف 

2 5عامل صنف 

1 6عامل صنف 

3 7عامل صنف 

4 8عامل صنف 

2 9عامل صنف 



109 نظـام أمـد

3 10عامل صنف 
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني رئيس

35جملة البرنامج الفرعي

التكوين و التعاونالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

14 000

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 متصرف

1 كاتب تصرف
1سلك العملة

1 8عامل صنف 

3جملة البرنامج الفرعي

الشؤون العقارية و القانونيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

14 000

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول

1جملة البرنامج الفرعي

46جملة البرنامج

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

278

2 116 000

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

110

توزيع األعوان المرخص فيهم

الجسور و الطرقاتالبرنـامج :

الطرقات السيارةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
2 كاتب تصرف

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس عام
4 مهندس أول

2 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 

3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 تقني رئيس
2 تقني

14جملة البرنامج الفرعي

الطرقاتالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

50 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
10 متصرف



111 نظـام أمـد

1 متصرف مستشار
11 ملحق إدارة
7 مستكتب إدارة
9 عون إستقبال
12 كاتب تصرف

128 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس مساعد
16 مهندس رئيس
6 مهندس عام
92 مهندس أول
12 مهندس أشغال

176 سلك العملة
8 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
10 3عامل صنف 
8 4عامل صنف 
8 5عامل صنف 
11 6عامل صنف 
12 7عامل صنف 
65 8عامل صنف 
21 9عامل صنف 
29 10عامل صنف 

1 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
1 مهندس معماري أول

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئيس مخبر عام

1 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
1 أستاذ التعليم العالي

1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
1 ممرض الصحة العمومية

2 سلك مستشاري المصالح العمومية
2 مستشار المصالح العمومية

1 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف



112 نظـام أمـد

1 متصرف رئيس في الوثائق و األرشيف

186 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
30 مساعد تقني
16 عون تقني
4 تقني رئيس
34 تقني أول
102 تقني

547جملة البرنامج الفرعي

المسالك الريفيةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
1 كاتب تصرف

14 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس عام
11 مهندس أول
2 مهندس أشغال

5 سلك العملة
1 4عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 

28 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 مساعد تقني
2 تقني رئيس
8 تقني أول
16 تقني

52جملة البرنامج الفرعي



113 نظـام أمـد

الصيانةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

103 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
4 متصرف
1 متصرف مستشار
15 ملحق إدارة
28 مستكتب إدارة
2 راقن
17 عون إستقبال
1 راقن مساعد
35 كاتب تصرف

65 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس رئيس
4 مهندس عام
50 مهندس أول
9 مهندس أشغال

1 426 سلك العملة
197 1عامل صنف 
57 2عامل صنف 
45 3عامل صنف 
53 4عامل صنف 
85 5عامل صنف 
83 6عامل صنف 
128 7عامل صنف 
458 8عامل صنف 
152 9عامل صنف 
168 10عامل صنف 

1 سلك العسكريين
1 رائد

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

292 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
31 مساعد تقني



114 نظـام أمـد

14 عون تقني
9 تقني رئيس
61 تقني أول
177 تقني

888 1جملة البرنامج الفرعي

501 2الجسور و الطرقات جملة



115 نظـام أمـد

حماية المدن و الشريط الساحليالبرنـامج :

المياه العمرانيةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف

16 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
4 مهندس رئيس
12 مهندس أول

43 سلك العملة
9 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
9 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
11 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

12 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 مساعد تقني
2 عون تقني
3 تقني أول
5 تقني

74جملة البرنامج الفرعي

الشريط الساحليالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس



116 نظـام أمـد

2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 مساعد تقني
1 تقني

3جملة البرنامج الفرعي

77حماية المدن و الشريط الساحلي جملة



117 نظـام أمـد

التهيئة الترابية و المدنالبرنـامج :

التهيئة الترابيةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
3 ملحق إدارة
3 كاتب تصرف

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
3 مهندس عام

8 سلك العملة
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
3 7عامل صنف 
3 9عامل صنف 

4 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
1 مهندس معماري رئيس
1 مهندس معماري عام
2 مهندس معماري أول

5 سلك معماري اإلدارة
5 معماري أول

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئيس مخبر عام

1 سلك األعوان المختصين للبحرية التجاريةالتابعين لوزارة النقل
1 ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية

6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 تقني رئيس
2 تقني أول
3 تقني

34جملة البرنامج الفرعي



118 نظـام أمـد

التعميرالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

26 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
2 متصرف
8 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
1 راقن مساعد
11 كاتب تصرف

10 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس رئيس
6 مهندس أول
2 مهندس أشغال

34 سلك العملة
2 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
15 8عامل صنف 
6 9عامل صنف 
4 10عامل صنف 

22 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
5 مهندس معماري رئيس
4 مهندس معماري عام
13 مهندس معماري أول

11 سلك معماري اإلدارة
1 معماري رئيس
10 معماري أول

63 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
5 مساعد تقني
4 عون تقني
3 تقني رئيس
8 تقني أول
43 تقني



119 نظـام أمـد

166جملة البرنامج الفرعي

اإلسكانالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

88 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
8 متصرف
1 متصرف مستشار
21 ملحق إدارة
17 مستكتب إدارة
6 عون إستقبال
35 كاتب تصرف

69 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
8 مهندس رئيس
1 مهندس عام
52 مهندس أول
8 مهندس أشغال

96 سلك العملة
3 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
9 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 
32 8عامل صنف 
14 9عامل صنف 
17 10عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل
1 محلل مركزي

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي مساعد

16 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة



120 نظـام أمـد

3 مهندس معماري رئيس
2 مهندس معماري عام
11 مهندس معماري أول

8 سلك معماري اإلدارة
1 معماري رئيس
7 معماري أول

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

177 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
18 مساعد تقني
15 عون تقني
3 تقني رئيس
33 تقني أول
108 تقني

458جملة البرنامج الفرعي

658التهيئة الترابية و المدن جملة



121 نظـام أمـد

المنشآت المفوضةالبرنـامج :

البنايات المدنيةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

72 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
3 متصرف
1 كاتب راقن
9 ملحق إدارة
19 مستكتب إدارة
1 راقن
2 عون إستقبال
1 راقن مساعد
36 كاتب تصرف

99 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس مساعد
12 مهندس رئيس
1 مهندس عام
77 مهندس أول
8 مهندس أشغال

148 سلك العملة
5 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
20 6عامل صنف 
16 7عامل صنف 
43 8عامل صنف 
14 9عامل صنف 
34 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل رئيس

22 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة



122 نظـام أمـد

7 مهندس معماري رئيس
4 مهندس معماري عام
11 مهندس معماري أول

1 سلك مستشاري المصالح العمومية
1 مستشار المصالح العمومية

241 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
34 مساعد تقني
5 عون تقني
5 تقني رئيس
50 تقني أول
147 تقني

584جملة البرنامج الفرعي

المنشآت البحريةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
1 عون إستقبال
3 كاتب تصرف

11 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
4 مهندس رئيس
2 مهندس عام
5 مهندس أول

8 سلك العملة
1 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 

7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 عون تقني



123 نظـام أمـد

2 تقني رئيس
1 تقني أول
2 تقني

33جملة البرنامج الفرعي

617المنشآت المفوضة جملة



124 نظـام أمـد

القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

33 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
3 متصرف
1 متصرف رئيس
6 ملحق إدارة
7 مستكتب إدارة
3 راقن
5 عون إستقبال
8 كاتب تصرف

39 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
16 مهندس رئيس
12 مهندس عام
9 مهندس أول
2 مهندس أشغال

102 سلك العملة
15 1عامل صنف 
16 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
12 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
10 7عامل صنف 
26 8عامل صنف 
6 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل

7 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
2 مهندس معماري رئيس
3 مهندس معماري عام



125 نظـام أمـد

2 مهندس معماري أول

2 السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية
2 ملحق صحفي

1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
1 أخصائي اجتماعي

2 سلك مستشاري المصالح العمومية
2 مستشار المصالح العمومية

27 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 مساعد تقني
8 عون تقني
7 تقني أول
10 تقني

214جملة البرنامج الفرعي

المصالح المشتركةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

11 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
11 رتب مختلفة

361 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
58 متصرف
18 متصرف مستشار
4 متصرف رئيس

130 ملحق إدارة
42 مستكتب إدارة
3 راقن
9 عون إستقبال
1 راقن مساعد
96 كاتب تصرف

56 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس
54 مهندس أول
1 مهندس أشغال



126 نظـام أمـد

661 سلك العملة
135 1عامل صنف 
26 2عامل صنف 
125 3عامل صنف 
60 4عامل صنف 
22 5عامل صنف 
127 6عامل صنف 
33 7عامل صنف 
80 8عامل صنف 
28 9عامل صنف 
25 10عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل
1 واضع برامج

4 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
4 مهندس معماري أول

6 سلك معماري اإلدارة
6 معماري أول

10 سلك مستشاري المصالح العمومية
10 مستشار المصالح العمومية

54 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
2 متصرف رئيس في الوثائق و األرشيف
3 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
18 متصرف في الوثائق و األرشيف
31 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

293 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
17 مساعد تقني
18 عون تقني
7 تقني أول

251 تقني

458 1جملة البرنامج الفرعي



127 نظـام أمـد

إعالمية اإلدارةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس
2 مهندس عام
3 مهندس أول

4 سلك العملة
2 2عامل صنف 
2 8عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل مركزي
1 واضع برامج

7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 مساعد تقني
6 تقني

21جملة البرنامج الفرعي

التكوين و التعاونالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

25 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
9 متصرف
3 متصرف مستشار
2 متصرف رئيس
1 متصرف عام
3 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
5 كاتب تصرف

4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية



128 نظـام أمـد

2 مهندس رئيس
1 مهندس عام
1 مهندس أول

5 سلك العملة
1 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي أو موثق

2 سلك مستشاري المصالح العمومية
2 مستشار المصالح العمومية

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 تقني رئيس

38جملة البرنامج الفرعي

الشؤون العقارية و القانونيةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

15 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
7 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
4 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف

5 سلك العملة
1 2عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 

1 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
1 مهندس معماري عام



129 نظـام أمـد

4 سلك مستشاري المصالح العمومية
4 مستشار المصالح العمومية

25جملة البرنامج الفرعي

756 1القيادة و المساندة جملة

609 5الجملة  العامة



130نظـام أمـد

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب 

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

مركز التجارب و تقنيات البناء

السلك اإلداري المشترك لإلدارات
العمومية

16,01000متصرف مستشارمتصرف

16,0800ملحق إدارةكاتب تصرف

سلك العملة

246,0200عامل صنف 1عامل صنف 

436,0200عامل صنف 3عامل صنف 

636,0200عامل صنف 5عامل صنف 

816,0100عامل صنف 7عامل صنف 

1016,0100عامل صنف 9عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  142600

وكالة التعمير لتونس  الكبرى

السلك اإلداري المشترك لإلدارات
العمومية

13,0810متصرف مستشارمتصرف

13,0450متصرفملحق إدارة

13,0210مستكتب إدارةعون إستقبال

سلك العملة

613,015عامل صنف 5عامل صنف 



131نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

سلك العملة

723,030عامل صنف 6عامل صنف 

913,015عامل صنف 8عامل صنف 

سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

13,0600محلل رئيسمحلل مركزي

سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

23,01400مهندس معماري رئيسمهندس معماري أول

سلك معماري اإلدارة

23,01400معماري رئيسمعماري أول

السلك التقني المشترك لإلدارات
العمومية

13,0600تقنيمساعد تقني

13,0480مساعد تقنيعون تقني

13,0540تقني رئيستقني أول

13,0450تقني أولتقني

---- جملة المؤسسة :  167000

----   الجملة العامة :  309600



132 نظـام أمـد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب 
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة السلك و الرتبة/ المؤسسة      

مركز التجارب و تقنيات البناء

21800السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

11100متصرف 

1700كاتب تصرف 

21400سلك العملة

1021400عامل صنف  

22300السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

11300تقني رئيس 

11000تقني 

65500جملة المؤسسة : 

65500  الجملة العامة : 



133 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

مركز التجارب و تقنيات البناء

26السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

4متصرف 

1متصرف مستشار 

1متصرف رئيس 

12ملحق إدارة 

4مستكتب إدارة 

4كاتب تصرف 

29السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

4مهندس رئيس 

1مهندس عام 

23مهندس أول 

1مهندس أشغال 

71سلك العملة

110عامل صنف  

24عامل صنف  

45عامل صنف  

519عامل صنف  

66عامل صنف  

71عامل صنف  

88عامل صنف  



134 نظـام أمـد

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

96عامل صنف  

1012عامل صنف  

1سلك المهندسين في علم طبقات األرض 

1مهندس رئيس في علم طبقات األرض 

2سلك العسكريين

2مقدم 

2سلك الضباط و البحارة بجيش البحر 

1رائد بالبحرية 

1نقيب بالبحرية 

1سلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري 

1أستاذ التعليم العالي العسكري 

61السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

3مساعد تقني 

9تقني أول 

49تقني 

193جملة المؤسسة : 

وكالة التعمير لتونس  الكبرى

22السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

7متصرف 

8ملحق إدارة 

1عون إستقبال 

4السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

3مهندس رئيس 

22سلك العملة

17عامل صنف  



135 نظـام أمـد

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

52عامل صنف  

72عامل صنف  

8سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

4محلل 

1تقني مخبراإلعالمية 

2سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

1مكتبي أو موثق 

7سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

1مهندس معماري رئيس 

5مهندس معماري أول 

2سلك معماري اإلدارة

1سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

1متصرف في الوثائق و األرشيف 

17السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

3عون تقني 

9تقني 

85جملة المؤسسة : 

278  الجملة العامة : 



136 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الكلفةالعدد   المدة

باألشهر
الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

15800اإلطارات

13,05800مهندس أول 

417800أعوان المساندة أو التسيير 

13,04300ملحق إدارة 

33,013500مهندس مساعد 

24900أعوان التنفيذ 

13,02400سائق سيارة 

13,02500عون تنظيف 

 ---- 728500جملة المؤسسة : 

500 28---- 7  الجملة العامة : 
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المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

19200اإلطارات 1

19200مهندس عام  1

23300أعوان المساندة أو التسيير  2

3500مستكتب إدارة  1

19800ملحق إدارة أول  1

30200أعوان التنفيذ  2

21200ميكانيكي  1

9000عون تنظيف  1

572700جملة المؤسسة : 

572700  الجملة العامة : 
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توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

87اإلطارات

9متصرف عام 

5متصرف رئيس 

8متصرف مستشار 

7مهندس عام 

6مهندس رئيس 

34مهندس أول 

4مهندس معماري عام 

2مهندس معماري أول 

7متصرف 

5مهندس 

112أعوان المساندة أو التسيير 

8ملحق إدارة 

56مهندس مساعد 

1واضع برامج أو مبرمج 

4فني سامي مختص 

4كاتب تصرف 

9كاتب مديرية 

5مساعد فني 

3عون فني مختص 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

9مستكتب إدارة 

13ملحق إدارة أول 

26أعوان التنفيذ 

1موزع البريد اإلداري 

1محتسب 

2عون إستقبال 

6حارس 

8سائق 

2ميكانيكي 

6عون تنظيف 

225جملة المؤسسة : 

225  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

إعادة تقييم أو التكلفة

التجهيز

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

140

_161 الباب:

بناءات إدارية 06603865865730

تجهيزات إدارية 066041 5501 5501 550

برامج إعالمية 06605500

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607200200200

مصاريف مختلفة 066081 2001 2001 200

الطرقات و الجسور 06694477 44569 977583 485498 000342 970167 000

الهياكل البحرية 066961 9002 3005 100

حماية المدن من الفيضانات 0669810 00010 00022 10028 000

التهيئة العمرانية 06699540740990

العمران 06700420420290

اإلسكان 067017 300137 30065 500115 00070 000

التهيئة الترابية 06707-300200480

501 12069 977738 260596 640457 970265 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

إعادة تقييم

التجهيز

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

141

_161 الباب:

بناءات إدارية 06603300

برامج إعالمية 06605500

الطرقات و الجسور 06694180 44559 977286 485301 000332 970165 500

الهياكل البحرية 066961005004 750

حماية المدن من الفيضانات 0669820 90028 000

التهيئة العمرانية 06699200740

اإلسكان 06701130 00065 000115 00070 000

التهيئة الترابية 06707-500440

180 04559 977417 185393 630447 970263 500 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2015ميزانية الدولة لسنة

التجهيز

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

142نظـام أمـد

_161 الباب:

د1000بحساب 
الجسور و الطرقات1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الطرقات السیارة 1البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

000 0006 8إقتناء أراضي و عقارات و تحويل الشبكات بالطرقات السيارة 00 0282

000 2دراسات خاصة بالطرقات السيارة 00 0299
8 0008 000 06694جملــة الفصـل
8 0008 000 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الطرقات 2البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

رادس - الوادي حلق جسر  1 200 00 0116

000 1-تهيئة شبكة الطرقات 00 0158

770-الطريق الرابطة بين مدينة قابس والمطار الجديد 81 0169

000 1-تدعيم  شبكة للطرقات 00 0173

600 6001 6001 1تطوير الشبكة  الجهوية للطرقات 00 0182

000300 8-000 3-2004برنامج - تهيئة الشبكة المرقمة للطرقات  00 0195

000 0001 8-2005برنامج - طرقات تونس الكبرى  00 0214

2008400300تهيئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج 00 0238

000200200 5-000 12-2009 و 2008تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي 00 0239

500 0001 20095 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي  00 0240

000 0005 20086طرقات تونس الكبرى  برنامج  00 0242

000 0005 00010 20082طرقات مهيكلة للمدن  برنامج  00 0243

000 00013 200920طرقات مهيكلة للمدن برنامج  00 0248

000 0006 20095تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0251

650 5003 3002 2302 5603 20092تدعيم شبكة الطرقات برنامج  00 0252

2009200دراسات خاصة بالطرقات برنامج  00 0253

500 1508 0001 50010 15010 5001 200910طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0254

2010200دراسات خاصة بالطرقات برنامج  00 0269

683 7-2010طرقات مهيكلة للمدن برنامج  00 0271

2010100150بناء جسور برنامج  00 0272

500 5002 20102تطوير الشبكة الجهوية للطرقات برنامج  00 0273
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06694

000 5006 20104005تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0275

000 5ربط قطبي التكنولوجيا بالنحلي ومنوبة بشبكة الطرقات 00 0276

400طرقات و جسور و مسالك بوالية تطاوين 83 0279

2011200برنامج - دراسات خاصة بالطرقات  00 0288

000 0008 0008 20113برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة  00 0289

2011500900برنامج - بناء جسور  00 0290

000 0006 7855 2302 1553 2طرقات مهيكلة بسوسة ومدنين 00 0291

000 0005 20114برنامج - طرقات مهيكلة للمدن  00 0294

000 0005 20113برنامج -تطوير الشبكة الجهوية للطرقات 00 0295

000 50010 00022 50010 50022 5003 3برنامج الطرقات المؤدية إلى المرفأ المالي برواد 00 0296

000 5007 00021 5006 201221طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0303

000 4002 500116 8002 00087 50085 201288طرقات مهيكلة بالمدن الكبرى برنامج  00 0304

000 6206 00052 6005 38036 13-600 201229تطوير الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج  00 0306

000 0006 5تهيئات السالمة المرورية على الشبكة المرقمة 00 0308

300دراسات خاصة بالطرقات 00 0312

000 5 بقبلي20تهيئة الطريق الوطنية رقم  73 0316

2013200دراسات خاصة بالطرقات برنامج  00 0317

500 0001 20132تهيئة للسالمة المرورية برنامج  00 0318

000 20132طرقات بتونس الكبرى برنامج  00 0320

000 10تحسين الطرقات الحدودية 00 0321

000 0005 0005 20135إنتزاع أراضي برنامج  00 0323

500 20143تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0328

800 60024 201418تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0330

000600 20142دراسات خاصة بالطرقات برنامج  00 0331

000 201420برنامج - طرقات بمداخل المدن   00 0332

000 0001 201410طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0333
117 64562 047199 985203 000214 170133 500 06694جملــة الفصـل

117 64562 047199 985203 000214 170133 500 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المسالك الریفیة 3البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

000 5005 0002 20101تهيئة المسالك الريفية برنامج  00 0274

000 5005 0002 20112برنامج - تهيئة المسالك الريفية  00 0292

000 60010 00010 32 كلم من المسالك الريفية1000تهيئة  00 0301
000 80012 000118 00010 07070 2-800 201230تهيئة المسالك الريفية برنامج  00 0307

500200دراسات خاصة بالمسالك الريفية المقترحة من المجالس الجهوية 00 0314

000 20132تعبيد المسالك الريفية   برنامج  00 0324

2014100دراسة خاصة بالمسالك الريفية برنامج  00 0334
62 800-2 07073 50027 900118 80032 000 06694جملــة الفصـل
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62 800-2 07073 50027 900118 80032 000 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الصیانة 4البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

000 20112اقتناء بطاح جربة برنامج  00 0297

000 0005 5معالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة 00 0298

000 20121الصيانة الدورية لشبكة الطرقات و الجسور   برنامج  00 0309

000 45إصالح اضرار الفيضانات 00 0311

000 6الصيانة الدورية للمسالك الريفية 00 0313

000 20131برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات  والجسور 00 0319

000 20142برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات  00 0335

2014100دراسات خاصة بصيانة الطرقات برنامج  00 0336
5 00062 100 06694جملــة الفصـل
5 00062 100 4جملــة البرنامج الفرعي

180 44559 977286 485301 000332 970165 500 1جملــة البرنامج
حمایة المدن و الشریط الساحلي2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المیاه العمرانیة 1البرنامج الفرعي

حماية المدن من الفيضانات 06698

150الفيضانات من المدن بحماية خاصة دراسات  00 0001
300أراضي إقتناء  00 0002

300الفيضانات من صفاقس مدينة حماية  61 0004

500الفيضانات من الشط حمام مدينة حماية 13 0059

100الفيضانات من القيروان مدينة حماية  41 0085

الفيضانات من باجة مدينة حماية  500 31 0087

400الفيضانات من فريانة مدينة حماية   42 0093
150حماية مدينتي المحمدية و فوشانة من الفيضانات 13 0106

150حماية مدينة حمام األنف من الفيضانات 13 0125

500 2الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات 00 0139

000 00028 5حماية تونس الغربية من الفيضانات 11 0143

000 1حماية مدن نابل والمرازقة والحمامات من الفيضانات 21 0161

100حماية مدينة غار الدماء من الفيضانات 32 0164
100حماية المزطورية بتطاوين من الفيضانات 83 0168

250حماية مدينة عين دراهم من الفيضانات 32 0289

700حماية مدينة المطوية من الفيضانات 81 0290

500 3حماية مدينة الرديف من الفيضانات 71 0291

500حماية مدينة تطاوين من الفيضانات 83 0292

400تهيئة حوض تجميع مياه السيالن بضفاف بحيرة تونس الشمالية 11 0293
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06698

200حماية مدينتي الحمامات ونابل من الفيضانات 21 0295

150حماية مدينة بوحجر من الفيضانات 52 0296

100حماية مدينة وادي مليز من الفيضانات 32 0297

250حماية مدينة سيدي بوزيد من الفيضانات 43 0298

600حماية مدينة سيدي عويدات من الفيضانات 22 0299

200حماية مدينة العال من الفيضانات 41 0300

100حماية مدينة قصر غيالن من الفيضانات 73 0301

500حماية مدينة المتلوي من الفيضانات 71 0302

800حماية مدينة السرس من الفيضانات 33 0303

000 1حماية مدينة برقو من الفيضانات 34 0304

200حماية مدينة سبيطلة من الفيضانات 42 0305

200حماية مدينة المزونة من الفيضانات 43 0306
20 90028 000 06698جملــة الفصـل

20 90028 000 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الشریط الساحلي 2البرنامج الفرعي

الهياكل البحرية 06696

العمومية البحرية األمالك   100 00 0004

50البحريــــة بالهياكل خاصة دراسة 00 0010

200حماية شواطىء المهدية من اإلنجراف البحري 53 0020

300حماية شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري 23 0022

100-حماية شواطئ الشابة من اإلنجراف البحري 53 0035
000 4حماية فالز المنستير من االنجراف البحري 52 0043

200500100حماية شواطئ طبرقة من اإلنجراف البحري 32 0045
1005004 750 06696جملــة الفصـل
1005004 750 2جملــة البرنامج الفرعي
10050025 65028 000 2جملــة البرنامج

التھیئة الترابیة و المدن3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التھیئة الترابیة 1البرنامج الفرعي

برامج إعالمية 06605

200منظومة المعلومات الجغرافية 00 0005
200 06605جملــة الفصـل

التهيئة الترابية 06707

50020-األمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية 00 0002

26تحيين أطالس الواليات 00 0017

24دراسة تنمية وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة  00 0024
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06707

180الخارطة الوطنية للبنية األساسية والتجهيزات الجماعية 00 0027

إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والتنمية بواليات سيدي بوزيد
والقصرين وجندوبة والكاف

90 00 0029

50األمثلة التوجيهية لتهيئة واليتي القيروان وقبلي 00 0031

30األمثلة التوجيهية للتهيئة لواليات تطاوين وسليانة وزغوان 00 0032

20األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات قفصة وتوزر وباجة 00 0033
-500440 06707جملــة الفصـل
-500640 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التعمیر 2البرنامج الفرعي

التهيئة العمرانية 06699

200300التوبوغرافي المسح 00 0001

50الصور الجوية و خرائط المدن 00 0002

التهيئة مخطّطات   100 00 0003

50نموذجية دراسات 00 0005

50معدات خاصة بمخططات التهيئة العمرانية 00 0008

140المعالجة الرقمية لمخططات التهيئة العمرانية 00 0009

50الرصد العمراني 00 0011
200740 06699جملــة الفصـل
200740 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلسكان 3البرنامج الفرعي

اإلسكان 06701

000 00010 10ازالة األكواخ- البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي 00 0017

000 00050 00035 00020 60برنامج تهذيب و إدماج أحياء سكنية كبرى 00 0018

000 00020 00080 00035 60بناء مساكن اجتماعية- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي  00 0019
130 00065 000115 00070 000 06701جملــة الفصـل
130 00065 000115 00070 000 3جملــة البرنامج الفرعي

-500130 20066 380115 00070 000 3جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المصالح المشتركة 2البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

50الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 00 0005

30بباجــة الجهوية اإلدارة تهيئـة 31 0009
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06603

100بقابس الجهوية اإلدارة تهيئـة 81 0014

50تهيئة و صيانة  المساكن اإلدارية 00 0027

50تهيئة االدارة الجهوية بتونس 11 0032

20تصفية الوضعية اإلدارية للمباني اإلدارية 00 0035
300 06603جملــة الفصـل
300 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

إعالمیة اإلدارة 3البرنامج الفرعي

برامج إعالمية 06605

والتهيئة واإلسكان التجهيز بوزارة المخطط المديري لإلعالمية
الترابية

300 00 0003

300 06605جملــة الفصـل
300 3جملــة البرنامج الفرعي
600 9جملــة البرنامج

180 04559 977417 185393 630447 970263 500 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التكلفة

التجهيز

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

148

_161 الباب:

بناءات إدارية 06603865865430

تجهيزات إدارية 066041 5501 5501 550

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607200200200

مصاريف مختلفة 066081 2001 2001 200

الطرقات و الجسور 06694297 00010 000297 000197 00010 0001 500

الهياكل البحرية 066961 8001 800350

حماية المدن من الفيضانات 0669810 00010 0001 200

التهيئة العمرانية 06699540540250

العمران 06700420420290

اإلسكان 067017 3007 300500

التهيئة الترابية 0670720020040

321 07510 000321 075203 01010 0001 500 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2015ميزانية الدولة لسنة

التجهيز

149نظـام أمـد

_161 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

الجسور و الطرقات1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الطرقات 2البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

000 00015 00037 201537طرقات تونس الكبرى برنامج  00 001ج

500 0001 00010 0002 00010 00010 10منعرج تالة بوالية القصرين  42 009ج

000 00025 00050 201550برنامج - طرقات بمداخل المدن   00 011ج
97 00010 00097 00042 00010 0001 500 06694جملــة الفصـل

97 00010 00097 00042 00010 0001 500 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الصیانة 4البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

000 000115 000140 2015140الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور برنامج  00 006ج

000 00040 00060 201560برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    00 015ج
200 000200 000155 000 06694جملــة الفصـل

200 000200 000155 000 4جملــة البرنامج الفرعي
297 00010 000297 000197 00010 0001 500 1جملــة البرنامج

حمایة المدن و الشریط الساحلي2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المیاه العمرانیة 1البرنامج الفرعي

حماية المدن من الفيضانات 06698

10010050الفيضانات من المدن بحماية خاصة دراسات  00 0001

10010050أراضي إقتناء  00 0002

500100 5001 1حماية منطقة دوار هيشر بمنوبة من الفيضانات 14 0108

900700 9004 4الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات 00 0139

500100 5001 1حماية مدينة قلعة السنان من الفيضانات 33 0288
900200 9001 1 العابرة لمشروع تبرورة4تهيئة مصب القنال الحزامي كلم   61 001ج

10 00010 0001 200 06698جملــة الفصـل
10 00010 0001 200 1جملــة البرنامج الفرعي



150
نظـام أمـد

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الشریط الساحلي 2البرنامج الفرعي

الهياكل البحرية 06696

10010020البحريــــة بالهياكل خاصة دراسة 00 0010

500500100حماية فالز هرقلة من اإلنجراف البحري 51 0025

500500100حماية منطقة القراطن بقرقنة 61 001ج

700700130حماية شاطئ المامونية من اإلنجراف البحري 21 002ج
1 8001 800350 06696جملــة الفصـل
1 8001 800350 2جملــة البرنامج الفرعي

11 80011 8001 550 2جملــة البرنامج
التھیئة الترابیة و المدن3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التھیئة الترابیة 1البرنامج الفرعي

التهيئة الترابية 06707

10010020دراسة حول التهيئة الترابية والالمركزية 00 001ج

10010020دراسة وضع مخطط إتصال لإلدارة العامة للتهيئة الترابية 00 002ج
20020040 06707جملــة الفصـل
20020040 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التعمیر 2البرنامج الفرعي

التهيئة العمرانية 06699

350350150الصور الجوية و خرائط المدن 00 0002

التهيئة مخطّطات   10010050 00 0003

202020معدات خاصة بمخططات التهيئة العمرانية 00 0008

707030إعداد قاعدة معطيات جيوديزية  00 001ج
540540250 06699جملــة الفصـل

العمران 06700

420420290الكبرى  لتونس  التعمير لوكالة اإلستثمار برنامج  00 0007
420420290 06700جملــة الفصـل
960960540 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلسكان 3البرنامج الفرعي

اإلسكان 06701

300500 3007 7برنامج تهذيب منطقة ساقية الدائر 00 001ج
7 3007 300500 06701جملــة الفصـل



151
نظـام أمـد

7 3007 300500 3جملــة البرنامج الفرعي
8 4608 4601 080 3جملــة البرنامج

المنشآت المفوضة4البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البنایات المدنیة 1البرنامج الفرعي

مصاريف مختلفة 06608

100 1001 1001 1المدنية البنايات مشاريع إنجاز متابعة مصاريف 00 0001
1 1001 1001 100 06608جملــة الفصـل
1 1001 1001 100 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المنشآت البحریة 2البرنامج الفرعي

مصاريف مختلفة 06608

100100100البحرية المنشآت مشاريع إنجاز متابعة مصاريف 00 0002
100100100 06608جملــة الفصـل
100100100 2جملــة البرنامج الفرعي

1 2001 2001 200 4جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المصالح المشتركة 2البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

250250200الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 00 0005

555540أسيجة بناء 00 0007

10010050بتوزر الجهوية اإلدارة توسيع 72 0012

606040تهيئة اإلدارة الجهوية بالقيروان 41 0024

400400100تهيئة اإلدارة الجهوية بالكاف 33 0026
865865430 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

500 5001 5001 1وسائل نقل إقتناء 00 0001

505050مختلفة تجهيزات إقتناء 00 0002
1 5501 5501 550 06604جملــة الفصـل

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607

200200200واإلشهـار  اإلعالنات مصاريف 00 0001
200200200 06607جملــة الفصـل

2 6152 6152 180 2جملــة البرنامج الفرعي
2 6152 6152 180 9جملــة البرنامج

321 07510 000321 075203 01010 0001 500 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2015 2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201320142015 2012

التجهيز16 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

152

1_

050 1دراسات عامة06600 1 050 1 050

85إقتناء أراضي06601 298 84 299 383

978 2بناءات إدارية06603 730 1 030 1 021 13 033 1 449 865 1 100 1 167 14 211 18 792

319 1تجهيزات إدارية06604 1 550 1 065 2 386 10 017 1 010 1 550 961 2 234 10 582 16 337

436 1برامج إعالمية06605 500 920 428 6 112 66 500 500 8 330 480 9 396

176مصاريف اإلعالنات و اإلشهار06607 200 150 131 2 436 60 200 150 200 2 483 3 093

343مصاريف مختلفة06608 1 200 1 250 1 220 16 592 176 1 200 1 250 1 270 16 709 20 605

277 519 1الطرقات و الجسور06694 498 000 405 000 488 743 3 123 607 332 305 583 485 529 273 564 216 4 025 348 3 916 779 6 034 627

394مواني الصيد البحري06695 6 638 100 6 932 7 032

011 18الهياكل البحرية06696 5 100 4 500 3 538 47 836 7 518 2 300 1 500 13 125 54 542 23 842 78 985

23المواني الـجـوية06697 391 20 394 414

821 74حماية المدن من الفيضانات06698 22 100 25 000 20 353 176 739 17 769 10 000 26 590 41 034 223 620 104 195 319 013

032 4التهيئة العمرانية06699 990 3 220 2 230 29 284 836 740 2 820 2 505 32 855 39 756

017 18العمران06700 290 286 438 26 919 863 420 17 010 438 27 219 216 45 950

019 227اإلسكان06701 65 500 76 000 83 038 68 682 72 249 137 300 133 000 96 000 81 690 442 000 520 239

406 6التهيئة الترابية06707 480 485 242 3 371 5 406 200 250 247 4 881 150 10 984
7 126 6564 487 662723 020714 404738 260440 8773 531 955603 768518 906596 6401 875 387 4 510 095 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2015
نظـام أمـد

التجهيز_16 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

153

د1000بحساب 

الجسور و الطرقات 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الطرقات السیارة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

الطرقات و الجسور 06694
408 6 641 7 049 7 049 السيارة بالطرقات خاصة دراسات000200
436 19 564 20 000 20 000 أراضـــي إقتنـاء001300
558 17 942 69 18 431 18 500 السيارة بالطرقات خاصة أراضي انتزاع001600
295 1 33 704 34 000 34 000 أراضي إنتزاع -قابس-مساكن السيارة الطريق013400

34 747 6 000 10 000 7 980 33 488 20 810 8 000 10 000 1 173 52 232 92 215 إقتناء أراضي و عقارات و تحويل الشبكات بالطرقات السيارة028200
6 870 2 000 1 000 130 5 768 1 000 625 2 607 10 000 دراسات خاصة بالطرقات السيارة029900
369 2 988 369 2 988 3 357 ربط مدينة قبالط بالطريق السيارة تونس وادي الزرقاء030200

683 00043 0008 11111 3278 647114 00026 0008 16711 3072 121137 06694185جملــة الفصـل

1 683 00043 0008 11111 3278 647114 00026 0008 16711 3072 121137 185جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الطرقات 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

الطرقات و الجسور 06694
1 614 14 866 3 16 477 16 480 بالطرقات خاصة دراسات000100
306 2 694 3 000 3 000 1998برنامج -بالطرقات  خاصة دراسات  000300
417 2 083 2 500 2 500 1999 برنامج -بالطرقات خاصة دراسات000400
136 12 803 12 939 12 939 بالجنوب الطرقات تهيئة003900



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

154 نظـام أمـد

06694
180 10 567 10 747 8 250 10 747 سعدون باب ساحة تهيئة004411
27 26 319 1 26 345 26 346 1992 برنامج - الكبرى للمدن المهيكلة الطرقات شبكة004500    
23 6 762 6 785 6 785 1994برنامج - تدعيم شبكات الطروقات 005300
67 11 330 11 397 11 397 1994برنامج   - الطرقات شبكة تهيئة 005600
25 4 744 4 769 3 532 4 769 بالشرقيـة ومحـول 8 رقم الرئيسيـة الطريق006311
159 6 039 6 198 6 411 6 198 10 رقـم الرئيسيـة الطريق تهيئة006700
9 3 995 4 004 4 004 95برنامج - تهيئة شبكة الطرقات 006800

200 7 171 7 371 7 531 7 371 20طريق  إكس  تهيئـة007112   
90 11 855 11 945 17 634 11 945 اإلفـريقي البنك -1996 برنامج - الطرقات شبكة تهذيب008000  
127 6 387 6 514 8 254 6 514 المتوسطــة والطريق 7 رقم  الرئيسية  الطريق  تهيئة008151  

األوروبي البنك -31رقم   
49 25 500 25 549 24 805 25 549  الصندوق الكويتي1996برنامج -الطرقات  شبكات تهيئة008400
50 22 113 22 163 22 163 الحمامات بمدينة منعرج009021
147 10 071 10 218 10 218 1997برنامج  -جسور بناء009100
140 12 369 12 509 12 509 1997 برنامج -للطرقات الجهوية الشبكة تطوير009400
6 6 672 6 678 6 678 1997 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات009500

111 14 717 14 828 18 218 14 828 1998 برنامج -الطرقات شبكة تدعيم010200
286 22 614 22 900 19 469 22 900 1999و1998 برنامجي - جسور بناء010300
116 85 6 735 6 936 17 219 6 936 1998 برنامج -للطرقات الجهوية الشبكة تطوير010500
80 40 043 40 123 50 871 40 123 1998 برنامج -الطرقات شبكة تهيئة010600  
443 16 957 17 400 12 285 17 400 1998 برنامج -الكبرى تونس طرقات010700
5 8 993 8 998 8 998 1998 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات010800

180 15 520 15 700 15 700 أشغال - برادس األولمبي للحي المؤدية الطرقات010913
333 164 41 745 42 242 30 995 42 242 1999  برنامج -الكبرى تونس طرقات011500

4 969 1 200 2 500 1 105 62 900 2 500 1 000 69 174 97 010 72 674 رادس - الوادي حلق جسر011600  
123 24 287 24 410 22 292 24 410 1999 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات011700
26 8 422 8 448 8 448 1999 برنامج -صفاقس بوالية مهيكلة طرقات011861
672 13 365 14 037 35 500 14 037 1999 برنامج-للطرقات  الجهوية الشبكة تطوير011900
802 86 979 87 781 159 800 87 781 2000 و 1999 برنامجي-الطرقات  شبكة تهيئة012000
341 3 947 243 4 045 4 288 2000 برنامج -جسور بناء012700
317 36 953 1 37 269 43 278 37 270 2000 برنامج  -للمدن المهيكلة الطرقات013100

4 515 4 515 4 515 2000 برنامج -صفاقس بوالية مهيكلة طرقات013261
566 10 24 724 25 300 25 835 25 300 2000 برنامج -الكبرى تونس طرقات013300
356 2 144 2 500 2 500 2000 برنامج -بالطرقات خاصة دراسات013500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

155 نظـام أمـد

06694
2 3 690 3 692 3 692 2001 برنامج -جسور بناء014200

1 315 3 785 5 100 2 595 5 100 2001 برنامج  -للمدن المهيكلة الطرقات014400
5 4 026 4 031 4 031 2001  برنامج -الكبرى تونس طرقات014500

257 25 2 218 2 500 2 500 2001 برنامج -بالطرقات خاصة دراسات014600
18 9 982 10 000 10 000 الطريق الرابطة بين مدينة حومة السوق ومطار جربة014782
746 63 15 541 16 350 10 600 16 350   الطريق الرابطة بين مدينة  منزل بورقيبة والطريق السيارة تونس014823

بنزرت
722 29 13 049 13 800 15 335 13 800 الطريق الرابطة بين مدينة منزل بورقيبة و مدينة بنزرت015023
221 2 279 2 500 2 500 2002برنامج - بالطرقات  خاصة دراسات015100
142 14 20 341 20 497 20 497 2002برنامج -للمدن   المهيكلة الطرقات015400
330 17 643 17 973 17 973 2002برنامج - طرقات تونس الكبرى 015500

1 239 1 29 710 30 950 27 200 30 950 بناء جسور015600
461 40 639 41 100 50 600 41 100 تدعيم الشبكة المرقمة الطرقات015700

2 524 36 73 852 3 76 409 93 922 76 412 تهيئة شبكة الطرقات015800
12 051 1 800 463 7 286 4 411 800 16 389 16 400 21 600 تهيئة طريق قربص016221

290 2 110 286 2 114 2 400  بسليانة4تهيئة جزء من الطريق الرئيسية رقم 016334
36 1 994 2 030 2 030 الطريق الرابطة بين مدينة قابس والمطار الجديد016981
101 8 815 100 8 816 8 916 برنامج تهيئة الطرقات  بجربة017082
500 6 850 7 350 19 941 7 350 بنزرت- تونس  / 8محوالت على الطريق الوطنية رقم 017112
144 12 526 12 670 9 614 12 670  بين مدينتي سوسة و مساكن1مضاعفة الطريق الرئيسية رقم 017251
900 13 700 58 14 542 42 822 14 600 تدعيم  شبكة للطرقات017300
414 17 2 569 3 000 3 000 دراسات خاصة بالطرقات017800
296 7 35 255 35 558 17 900 35 558 2003برنامج  - الطرقات  المهيكلة للمدن 018000
703 823 32 293 27 873 32 919 14 142 33 819 2003برنامج  - طرقات تونس الكبرى 018100

6 023 1 600 300 1 294 37 883 2 711 1 600 289 42 500 77 457 47 100 تطوير الشبكة  الجهوية للطرقات018200
67 3 943 44 3 966 4 010 طرقات لدعم السياحة الثقافية018400
656 393 11 400 12 449 12 449 الطرقات المؤدية إلى المناطق الصناعية018500
313 2 187 2 500 2 500 2004برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 019200

13 648 13 648 13 648 2004برنامج - طرقات بالمدن019400
7 750 300 1 385 197 765 2 835 165 204 200 276 250 207 200 2004برنامج - تهيئة الشبكة المرقمة للطرقات 019500
1 283 315 10 252 11 850 10 150 11 850 2004برنامج - بناء جسور019600
2 059 7 241 9 300 7 935 9 300 بناء محول بمدخل مدينة منوبة019700
2 117 292 72 958 75 367 67 938 75 367 2004برنامج - طرقات تونس الكبرى 019900
1 245 94 31 061 32 400 19 000 32 400 2004برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 020000



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
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المسندة في
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المصروفة إلىما بعدتقديرات
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156 نظـام أمـد

06694
10 6 165 6 175 6 175  بين الكاف والطريق السيارة5تحسين الطريق الوطنية رقم 020200

3 933 3 933 3 933 تهيئة و بناء طرقات و جسور و مسالك بوالية المنستير020852
420 2 080 2 500 2 500 2005برنامج - دراسات خاصة بالطرقات021100
4 16 064 16 068 16 068 2005برنامج - طرقات بالمدن 021300

2 818 1 000 3 000 813 109 269 2 905 205 113 790 67 200 116 900 2005برنامج - طرقات تونس الكبرى 021400
1 061 170 26 427 467 35 27 156 12 664 27 658 2005برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 021500
311 19 5 464 300 5 494 5 794 12بناء طريق حزامية للربط بين جنوب القيروان والطريق الوطنية رقم021641

4 301 4 301 4 301 تهيئة و بناء طرقات و جسور و مسالك بوالية بنزرت021723
520 1 2 479 3 000 3 000 2006برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 022000

13 034 13 034 13 034 2006برنامج - طرقات بالمدن 022200
304 14 715 15 019 15 019 2006برنامج - طرقات تونس الكبرى 022300

15 248 15 248 15 248 2007برنامج -طرقات بالمدن022700
417 9 2 574 3 000 3 000 2007برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 022900
473 19 317 19 790 19 790 2007برنامج - طرقات بتونس الكبرى 023000
12 12 558 12 570 12 570 2007برنامج -الطرقات المهيكلة للمدن023100

2 030 2 030 2 030 تهيئة وبناء طرقات وجسور ومسالك بوالية توزر023372
16 537 16 537 16 537 2008طرقات بالمدن  برنامج 023600

4 297 400 400 3 043 59 660 2 040 65 760 93 500 67 800 2008تهيئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج023800
4 211 200 400 4 885 54 004 2 524 1 350 59 826 89 300 63 700 2009 و 2008تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي023900
3 442 5 000 1 200 1 508 10 350 145 1 424 19 931 25 320 21 500 2009 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي 024000
594 338 2 068 3 000 3 000 2008دراسات خاصة بالطرقات  برنامج  024100

15 326 6 000 4 150 8 664 56 899 805 1 000 89 234 78 000 91 039 2008طرقات تونس الكبرى  برنامج 024200
26 997 10 000 5 200 15 973 53 150 5 608 2 000 1 000 102 712 100 997 111 320 2008طرقات مهيكلة للمدن  برنامج 024300

1 970 1 970 1 970 تعصير الطريق الرابطة بين العطايا و النجاة و عمادات الشرقي بقرقنة024400
1 902 1 902 1 902 تحسين الطرقات المؤدية إلى قرية جرادو بوالية زغوان024622

73 790 20 000 7 600 20 534 74 130 4 500 42 309 149 245 128 438 196 054 2009طرقات مهيكلة للمدن برنامج 024800
23 721 23 721 23 721 2009طرقات بالمدن برنامج 024900

13 067 5 000 3 800 19 660 26 373 195 239 67 466 92 189 67 900 2009تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 025100
5 451 2 500 1 950 8 524 38 275 260 2 300 1 531 238 52 371 80 884 56 700 2009تدعيم شبكة الطرقات برنامج 025200

83 200 200 530 1 987 3 000 3 000 2009دراسات خاصة بالطرقات برنامج 025300
40 814 10 000 5 500 6 968 29 718 10 500 19 439 20 489 42 572 68 650 93 000 2009طرقات تونس الكبرى برنامج 025400
1 307 366 6 057 430 7 300 7 730 2009 بقفصة برنامج 201تهيئة الطريق الجهوية رقم 025600

76 5 854 5 930 5 930 ربط القطب التنموي بالمنستير الفجة بشبكة الطرقات الخارجية025800
160 6 856 7 016 7 016 تهيئة و بناء طرقات و مسالك بجزر قرقنة026161



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
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157 نظـام أمـد

06694
168 49 718 49 886 49 886 2010طرقات بمداخل المدن برنامج 026700
404 200 800 540 1 056 3 000 3 000 2010دراسات خاصة بالطرقات برنامج 026900

5 351 1 066 13 583 4 733 15 267 20 000 2010برنامج - طرقات تونس الكبرى 027000
4 782 3 750 17 523 4 125 3 883 11 497 14 800 11 817 30 180 2010طرقات مهيكلة للمدن برنامج 027100
732 100 200 1 156 2 812 5 000 6 680 5 000 2010بناء جسور برنامج 027200

7 384 2 500 5 000 4 729 700 18 913 22 444 19 613 2010تطوير الشبكة الجهوية للطرقات برنامج 027300
8 563 5 500 4 000 5 137 9 820 21 400 1 500 30 31 069 44 587 33 020 2010تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 027500
20 000 5 000 25 000 25 000 ربط قطبي التكنولوجيا بالنحلي ومنوبة بشبكة الطرقات027600

331 4 669 233 4 767 5 000 تهيئة وبناء طرقات وجسور ومسالك بوالية جندوبة027732
1 252 1 252 1 252 طرقات و جسور و مسالك بوالية قابس027881

2 729 400 5 000 6 204 554 827 173 13 887 14 887 طرقات و جسور و مسالك بوالية تطاوين027983
7 202 7 202 7 202 طرقات و جسور و مسالك بوالية سوسة028051

547 200 500 753 1 000 3 000 3 000 2011برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 028800
18 824 8 000 8 400 21 373 12 203 2 996 3 000 5 000 90 57 714 83 086 68 800 2011برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة 028900
3 887 500 2 329 2 484 9 200 11 680 9 200 2011برنامج - بناء جسور 029000
12 860 5 000 2 000 390 8 105 1 2 785 1 400 30 24 139 33 120 28 355 طرقات مهيكلة بسوسة ومدنين029100
34 743 5 000 1 298 3 889 33 679 5 095 6 156 42 500 44 930 2011برنامج - طرقات تونس الكبرى 029300
16 770 4 000 1 750 350 1 700 16 042 5 128 15 550 22 870 2011برنامج - طرقات مهيكلة للمدن 029400
5 530 3 000 3 200 13 602 5 386 10 700 20 018 23 844 30 718 2011برنامج -تطوير الشبكة الجهوية للطرقات029500
13 500 10 000 5 000 22 500 6 000 28 500 28 500 برنامج الطرقات المؤدية إلى المرفأ المالي برواد029600

700 971 6 949 8 620 12 880 8 620  كلم من شبكة الطرقات المرقمة بسيدي بوزيد والقصرين139تدعيم 030000
53 500 6 000 9 500 7 300 21 500 40 000 200 69 000 69 000 2012طرقات تونس الكبرى برنامج 030300
171 200 2 500 2 500 300 79 929 87 800 8 471 300 217 000 176 500 2012طرقات مهيكلة بالمدن الكبرى برنامج 030400
49 900 5 000 7 200 500 350 36 600 25 000 650 97 620 62 600 2012تطوير الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج 030600
9 116 5 000 3 250 1 634 3 929 8 331 6 740 19 000 19 000 تهيئات السالمة المرورية على الشبكة المرقمة030800
2 220 300 850 1 494 136 5 000 5 000 دراسات خاصة بالطرقات031200
6 445 5 000 6 000 55 2 500 15 000 17 500  بقبلي20تهيئة الطريق الوطنية رقم 031673
6 379 200 1 000 421 8 000 8 000 2013دراسات خاصة بالطرقات برنامج 031700
4 411 1 500 6 200 889 3 337 2 000 7 663 13 000 2013تهيئة للسالمة المرورية برنامج 031800
3 500 2 000 5 200 3 210 7 490 10 700 2013طرقات بتونس الكبرى برنامج 032000
36 471 10 000 29 700 429 76 600 76 600 تحسين الطرقات الحدودية032100
5 375 5 000 15 000 1 625 5 375 5 000 14 330 2 295 27 000 2013إنتزاع أراضي برنامج 032300
10 600 10 600 10 600  بالكاف60تهيئة الطريق الجهوية رقم 032633
1 173 1 173 1 173 بناء جسر على واد مليز بوالية جندوبة032732
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158 نظـام أمـد

06694
92 500 3 500 26 000 70 000 135 000 96 000 2014تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 032800
19 800 2 200 2 000 20 000 33 000 22 000 2014بناء جسور برنامج 032900
42 200 18 600 3 200 4 000 60 000 90 000 64 000 2014تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج 033000
7 800 600 600 2 000 7 000 9 000 2014دراسات خاصة بالطرقات برنامج 033100
4 300 20 000 20 000 44 300 44 300 2014برنامج - طرقات بمداخل المدن  033200

10 000 15 000 25 000 10 000 25 000 2014طرقات تونس الكبرى برنامج 033300
22 000 15 000 37 000 37 000 2015طرقات تونس الكبرى برنامج 00100ج
8 000 2 000 10 000 10 000 10 000 منعرج تالة بوالية القصرين 00942ج
25 000 25 000 50 000 50 000 2015برنامج - طرقات بمداخل المدن  01100ج

088 000994 000245 388210 503183 248 9012 985198 173296 227384 693248 752 4402 243 9793 880 066943جملــة الفصـل

2 088 000994 000245 388210 503183 248 9012 985198 173296 227384 693248 752 4402 243 9793 880 3جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المسالك الریفیة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

الطرقات و الجسور 06694
398 37 002 37 400 53 528 37 400 للطرقات السادس المشروع 003100  
342 30 296 30 638 53 047 30 638 للطرقات السابع المشروع005900
261 11 22 083 22 355 61 325 22 355 1999 برنامج -الفالحية المسالك تهيئة011400

10 895 10 895 10 895 2002برنامج -تعبيد المسالك الفالحية 016000
2 972 846 49 182 53 000 102 000 53 000 تهيئة المسالك الريفية018300

22 026 22 026 22 026 2004برنامج - تعبيد المسالك الريفية 019300
166 20 190 20 356 20 356 2005برنامج - تعبيد المسالك الريفية 021200
9 20 091 20 100 20 100 2006برنامج - تعبيد المسالك الريفية 022100
2 16 142 16 144 16 144 2007برنامج - تعبيد المسالك الريفية022600

16 019 16 019 16 019 2008تعبيد المسالك الريفية   برنامج 023400
2 042 2 042 2 042 تهيئة و بناء طرقات و جسور و مسالك بوالية القصرين024542

215 16 18 769 215 18 785 19 000 2009تعبيد المسالك الريفية برنامج 025500
1 980 1 980 1 980 2009تهيئة مسلك القويفلة بقفصة برنامج 025700
1 592 1 592 1 592 تهيئة و تعبيد مسلك الخروبة بساقية سيدي يوسف بالكاف026033
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159 نظـام أمـد

06694
24 161 5 917 6 102 6 102 تهيئة وبناء طرقات ومسالك وجسور بوالية القيروان026441

1 407 377 25 316 501 562 26 037 27 100 2010تعبيد المسالك الريفية برنامج 026600
2 174 2 500 4 400 6 557 7 169 41 1 000 659 21 100 46 056 22 800 2010تهيئة المسالك الريفية برنامج 027400

3 048 3 048 3 048 تهيئة و بناء طرقات و مسالك و جسور بوالية مدنين028182
790 6 450 7 240 7 240 تهيئة و تعبيد مسالك ريفية بالقصرين028342

973 329 42 330 973 42 659 43 632 2011برنامج -  كلم من  المسالك الريفية 500تعبيد 028500
6 750 2 500 3 400 7 725 12 225 1 789 2 000 100 28 711 56 634 32 600 2011برنامج - تهيئة المسالك الريفية 029200

104 750 10 600 5 600 1 794 3 656 77 664 42 800 5 936 165 000 126 400  كلم من المسالك الريفية1000تهيئة 030100
57 200 10 000 4 600 70 000 1 800 129 430 71 800 2012تهيئة المسالك الريفية برنامج 030700

445 275 60 793 444 61 069 61 513 2012تعبيد المسالك الريفية  برنامج 031000
4 277 200 500 23 1 524 500 1 000 1 951 25 5 000 دراسات خاصة بالمسالك الريفية المقترحة من المجالس الجهوية031400
41 980 2 000 15 000 26 146 85 126 85 126 2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج 032400

150 100 500 750 750 2014دراسة خاصة بالمسالك الريفية برنامج 033400
495 900224 00027 05034 21345 734435 50081 35073 81546 25989 020475 658667 06694766جملــة الفصـل

3 495 900224 00027 05034 21345 734435 50081 35073 81546 25989 020475 658667 766جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الصیانة 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

الطرقات و الجسور 06694
1 2 298 2 299 6 319 2 299 1997برنامج  -معدات إقتناء009200
25 5 967 5 992 5 992 بطاحين إقتناء009300  
41 5 259 5 300 5 300 2000 برنامج -معدات إقتناء012800

607 607 607  بوالية جندوبة2000إصالح أضرار فيضانات شهر ماي 013632
118 11 862 11 980 11 980 2001 برنامج -الطرقات لشبكة الدورية الصيانة014100
10 12 156 12 166 12 166 2002برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 015200

5 048 5 048 5 048 2002برنامج - إقتناء معدات 015300
77 5 4 218 62 4 238 4 300 إقتناء بطاح جربة017400
38 12 129 12 167 12 167 2003برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 017600
284 1 216 1 500 1 500 إقتناء و تركيز عدادات017900
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160 نظـام أمـد

06694
90 17 141 17 231 17 231  بمختلف الواليات2003إصالح أضرار فيضانات 018700
198 12 836 13 034 13 034 2004برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 019100
307 7 793 8 100 8 100 2004برنامج - اقتناء معدات 019800
24 13 776 13 800 13 800 2005برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 021000
86 13 914 14 000 14 000 2006برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات021900

1 352 5 648 7 000 7 000 2006برنامج - اقتناء معدات 022400
140 15 360 15 500 15 500 2007برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات022500
66 2 744 4 390 7 200 7 200 2007برنامج - اقتناء معدات 022800
38 16 862 16 900 16 900 2008الصيانة الدورية لشبكة الطرقات  برنامج 023500
66 1 920 4 514 6 500 6 500 2008اقتناء معدات   برنامج 023700
275 22 18 703 19 000 19 000 2009الصيانة الدورية لشبكة الطرقات برنامج 024700
878 583 7 539 602 8 398 9 000 2009إقتناء معدات برنامج 025000

4 050 1 197 20 581 2 000 23 828 25 828 2009إصالح أضرار فيضانات سنة 026200
188 294 21 518 51 21 949 22 000 2010الصيانة الدورية لشبكة الطرقات برنامج 026500

5 803 297 5 803 297 6 100 2010اقتناء معدات برنامج 026800
575 736 22 189 23 500 23 500 2011برنامج -الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 028400

5 300 5 300 5 300 2011برنامج - اقتناء معدات 028700
2 863 2 000 2 000 837 2 661 5 039 7 700 2011اقتناء بطاح جربة برنامج 029700
8 622 5 000 5 500 878 4 708 5 000 832 8 758 702 20 000 معالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة029800
2 098 1 000 4 400 14 877 29 625 52 000 52 000 2012الصيانة الدورية لشبكة الطرقات و الجسور   برنامج 030900
54 586 45 000 45 719 65 618 11 177 28 585 193 515 222 100 إصالح اضرار الفيضانات031100
4 435 6 000 24 000 78 687 15 265 145 128 242 128 387 الصيانة الدورية للمسالك الريفية031300
212 2 388 211 2 389 2 600 2012برنامج -اقتناء معدات 031500

1 000 6 281 31 719 1 168 37 832 39 000 2013برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات  والجسور031900
5 938 62 1 147 1 168 3 685 6 000 2013إقتناء معدات برنامج 032200
75 336 15 000 49 627 139 963 139 963 2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج 032500
13 000 2 000 20 000 35 000 35 000 2014برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 033500

50 100 100 250 250 2014دراسات خاصة بصيانة الطرقات برنامج 033600
1 500 2 000 3 500 3 500 2014إقتناء معدات برنامج 033700
22 000 25 000 47 000 47 000 2014برنامج - تدعيم المسالك الريفية 033800
25 000 115 000 140 000 140 000 2015الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور برنامج 00600ج
20 000 40 000 60 000 60 000 2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   01500ج

670 100255 000217 194150 888252 713319 00023 750205 00787 382224 319654 8526 194 066941جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
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ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

161 نظـام أمـد

4 670 100255 000217 194150 888252 713319 00023 750205 00787 382224 319654 8526 194 1جملــة البرنامج الفرعي

1 936 517 0001 000498 743405 931488 117 9953 485330 273583 216529 641564 019 7794 916 6103 027 6جملــة البرنامج

حمایة المدن و الشریط الساحلي 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المیاه العمرانیة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

حماية المدن من الفيضانات 06698
1 375 200 200 90 2 811 466 100 300 3 810 4 676 الفيضانات من المدن بحماية خاصة دراسات 000100
719 350 400 1 148 9 942 100 1 000 1 055 10 404 12 559 أراضي إقتناء 000200
132 2 556 2 688 2 500 2 688 للصيانة معدات إقتناء 000300

3 002 300 1 550 483 12 994 85 2 700 2 415 13 129 18 329 الفيضانات من صفاقس مدينة حماية 000461
171 232 8 556 8 959 8 959 الفيضانات من الكبرى والقلعة سوسة مدينتي حماية 001151   
85 6 121 6 206 6 206 الفيضانات من تطاوين مدينة حماية 001283  
291 3 956 4 247 4 247 الفيضانات من المكنين مدينة حماية  001852
517 1 000 2 563 3 048 565 6 563 7 128 الفيضانات من بنزرت مدينة حماية  001923
544 852 1 396 1 396 الفيضانـات من مســاكن مدينة حماية002751
39 1 108 1 147 1 147 الفيضانــات من الحنشة مدينة حماية002961
116 2 003 2 119 2 119 الفيضانــات من القطــار مدينة حماية003071
51 878 929 929 الفيضانات من الخصبـاء القلعـة مدينة حماية003833
111 1 306 3 1 414 1 417 الفيضانــات من اللـــة مدينة حماية004271
800 800 800 حماية شواطئ نابل من اإلنجراف البحري004421
58 4 815 4 873 4 873 الفيضانات من سوسة حمام مدينة حماية004851
126 1 308 1 434 1 434 الفيضانات من زغوان مدينة حماية005122
94 2 561 2 655 2 655 الفيضانات من مدنين مدينة حماية005582
8 261 269 977 269 أريانة و القيروان مدينتي حماية بمشروع خاصة دراسة005600

165 4 656 4 821 4 821 الفيضانات من السيجومي حسين سيدي حماية  005811
555 500 150 2 279 1 000 2 484 3 484 الفيضانات من الشط حمام مدينة حماية005913
56 250 718 1 491 5 1 000 1 510 2 515 الفيضانات من  الفحص مدينة حماية006022
233 82 950 1 265 1 265 الفيضانات من  تبرسق مدينة حماية006131
87 1 190 1 277 1 277 الفيضانات من بير الحفي مدينة حماية006343



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
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المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
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المصروفة في
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2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

162 نظـام أمـد

06698
26 3 083 3 109 3 109 الفيضانات من قرقنة جزر حماية006461
29 1 431 1 460 1 460 الفيضانات من  الرديف مدينة حماية006571
20 1 272 1 292 1 292 الفيضانات من الساحلين مدينة حماية006752
265 5 807 6 072 6 072 الفيضانــات من وقمرت المرسى مدينتي حماية006811
23 3 677 3 3 697 3 700 الفيضانــات من وبومهل الزهراء مدينتي حماية007013
24 4 250 4 274 4 274 الفيضانات من النحال - الشنني مدينة حماية007781
63 637 700 700 شبكات تحويل-الفيضانات   من أريانة مدينة حماية007912  
621 59 680 680 الفيضانات من سيدي علي بن عون مدينة حماية008341

2 593 100 3 077 634 2 000 3 136 5 903 5 770 الفيضانات من القيروان مدينة حماية 008541
192 3 755 3 947 19 515 3 947 الفيضانات من أريانة مدينة حماية 008612  

1 531 500 300 1 656 500 1 684 1 803 3 987 الفيضانات من باجة مدينة حماية008731  
523 400 600 692 1 500 715 2 215 الفيضانات من فريانة مدينة حماية  009342
163 537 700 700 الفيضانــات مدينة    حفوز  من حماية010241
6 694 700 700 الدراسة الخاصة بحماية إقليم تونس الكبري من الفيضنات010500

394 150 800 271 3 943 1 500 4 058 5 558 حماية مدينتي المحمدية و فوشانة من الفيضانات010613
167 683 850 850 حماية مدينة ماطر من الفيضانات010723

1 717 100 500 933 3 250 5 1 500 4 995 6 500 حماية منطقة دوار هيشر بمنوبة من الفيضانات010814
150 1 292 1 442 1 442 حماية مدينة وادي الليل من الفيضانات011014
130 1 462 1 592 1 592 حماية المنطقة السياحية بالمهدية من الفيضانات011153
85 1 755 3 1 837 1 840 حماية مدينة الجم من الفيضانات011453
102 1 398 3 1 497 1 500 حماية مدينة سوسة الشمالية من الفيضانات011551
280 507 787 787 حماية مدينة سيدي بو سعيد من الفيضانات011611
79 329 408 408 حماية مدينة المرناقية من الفيضانات011714
64 2 238 3 2 299 2 302 حماية مدينة غنوش من الفيضانات011881
84 701 785 785 حماية مدينة السبيخة من الفيضانات012041
3 797 800 800 حماية مدينة القصرين من الفيضانات012142
50 495 545 545 حماية مدينة جلمة من الفيضانات012243
247 377 1 559 203 1 980 2 183 تهيئة مسار سيالن المياه ببوسالم012332
488 150 750 262 650 161 1 414 725 2 300 حماية مدينة حمام األنف من الفيضانات012513
66 634 700 700 حماية مدينة سجنان من الفيضانات012623
20 987 1 007 1 007 حماية مدينة بني خيار من الفيضانات012721
43 572 2 613 615 حماية مدينة زرمدين من الفيضانات012852
5 1 203 1 208 1 208 حماية مدينة مطماطة من الفيضانات013081
58 622 680 680 حماية مدينة قرمبالية من الفيضانات013121



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
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163 نظـام أمـد

06698
15 740 755 755 الفيضانات قعفور من مدينة حماية  013234
5 527 532 532 الفيضانات العيون من مدينة حماية  013342
9 871 880 880 الفيضانات الطويلة  من مدينة حماية  013442

234 102 3 561 3 897 3 897 حماية مدينة قابس من الفيضانات 013581
36 416 452 452 حماية مدينة ماطر من الفيضانات013623
49 1 371 1 420 1 420 حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفيضانات013723
7 1 381 1 388 1 388 حماية مدينة ياسمين الحمامات من الفيضانات013821

7 869 3 200 3 500 1 339 12 376 146 4 900 4 880 4 124 14 234 28 284 الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات013900
42 1 376 1 418 1 418 الفيضانات منزل تميم من مدينة حماية014021
43 1 714 1 757 1 757 حماية مدينة المحرس من الفيضانات014161
104 1 539 1 643 1 643 حماية مدينة القطار من الفيضانات014271

19 079 5 000 1 070 20 31 12 298 340 12 151 411 75 300 25 200 حماية تونس الغربية من الفيضانات014311
47 56 2 069 2 172 2 172 حماية قطبي التكنلوجيا بالفجة والمنستير من الفيضانات014400
46 712 758 758 الفيضانات قرية لسودة من حماية014643
33 15 1 958 2 006 2 006 الفيضانــات مدينة توزر من حماية014772
1 388 389 389 حماية حي تاوريت بحومة السوق من الفيضانات015682
1 194 195 195 حماية حي الطيران ببنقردان من الفيضانات015782

1 731 1 731 1 731 حماية منطقة البحاير بحمام سوسة من الفيضانات015851
53 1 103 1 156 1 156 حماية مدينة قمرت من الفيضانات015911
48 11 927 986 986 أشغال تصريف مياه السيالن بحي التعويضي بصفاقس016061

1 366 1 000 419 22 785 1 978 2 785 حماية مدن نابل والمرازقة والحمامات من الفيضانات016121
73 827 12 888 900 حماية مدينة ساقية سيدي يوسف من الفيضانات016233
121 1 000 1 078 801 121 5 1 923 951 3 000 حماية مدينة الكاف من الفيضانات016333
15 100 200 43 442 2 798 800 حماية مدينة غار الدماء من الفيضانات016432
500 500 500 حماية مدينة جدليان من الفيضانات016542
369 631 2 998 1 000 حماية مدينة قفصة من الفيضانات016672
202 1 298 12 1 488 1 500 حماية مدينة الوسالتية من الفيضانات016741
359 100 150 138 243 990 990 حماية المزطورية بتطاوين من الفيضانات016883
146 854 22 978 1 000 حماية مدينة قبلّي من الفيضانات016973

1 500 500 1 000 1 500 حماية ميدون بجربة من الفيضانات017082
16 2 136 2 152 2 152 حماية مدينة وذرف من الفيضانات028281
349 233 418 1 000 1 000 حماية مدينتي توزر و دقاش من الفيضانات028372
321 1 179 35 1 465 1 500 حماية مدينتي بورويس و قعفور من الفيضانات028434
172 213 767 1 152 1 152 حماية مدينة تمغزة من الفيضانات028572
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06698
612 250 765 373 321 1 679 2 000 حماية مدينة الفجة من الفيضانات028614
328 200 1 231 191 1 950 1 950 حماية مدينة بو مهل من الفيضانات028713

1 520 100 149 731 5 1 500 995 2 500 حماية مدينة قلعة السنان من الفيضانات028833
172 250 850 1 504 2 776 2 776 حماية مدينة عين دراهم من الفيضانات028932
341 700 630 228 1 443 1 671 حماية مدينة المطوية من الفيضانات029081

3 415 3 500 5 000 3 150 15 065 15 065 حماية مدينة الرديف من الفيضانات029171
118 500 350 294 238 118 65 1 317 1 500 حماية مدينة تطاوين من الفيضانات029283
600 400 500 200 1 300 1 500 تهيئة حوض تجميع مياه السيالن بضفاف بحيرة تونس الشمالية029311
132 50 340 522 522 حماية مدينة فوشانة من الفيضانات029413
723 200 300 277 1 500 1 500 حماية مدينتي الحمامات ونابل من الفيضانات029521
404 150 700 246 110 1 390 1 500 حماية مدينة بوحجر من الفيضانات029652
454 100 700 246 230 1 270 1 500 حماية مدينة وادي مليز من الفيضانات029732
334 250 1 000 446 2 030 2 030 حماية مدينة سيدي بوزيد من الفيضانات029843
600 600 800 2 000 2 000 حماية مدينة سيدي عويدات من الفيضانات029922

1 300 200 1 500 1 500 حماية مدينة العال من الفيضانات030041
400 100 500 1 000 1 000 حماية مدينة قصر غيالن من الفيضانات030173

1 700 500 300 2 500 2 500 حماية مدينة المتلوي من الفيضانات030271
500 800 200 1 500 1 500 حماية مدينة السرس من الفيضانات030333
750 1 000 250 2 000 2 000 حماية مدينة برقو من الفيضانات030434

1 800 200 2 000 2 000 حماية مدينة سبيطلة من الفيضانات030542
1 800 200 2 000 2 000 حماية مدينة المزونة من الفيضانات030643
1 500 1 500 1 500 حماية مدينة برج العامري من الفيضانات030714
1 700 200 1 900 1 900  العابرة لمشروع تبرورة4تهيئة مصب القنال الحزامي كلم  00161ج

079 10074 00022 35325 58120 032176 00017 59010 03426 45741 195223 113104 06698318جملــة الفصـل

1 079 10074 00022 35325 58120 032176 00017 59010 03426 45741 195223 113104 318جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الشریط الساحلي 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

الهياكل البحرية 06696



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
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ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

165 نظـام أمـد

06696
7 513 10 107 6 844 300 10 476 23 792 17 620 بجرجيس التجاري الميناء 000182
400 100 2 840 3 3 337 3 340 العمومية البحرية األمالك 000400  
117 638 755 755 السواحل حماية دراسة 000500
2 2 891 1 2 892 2 893 أراضي إنتزاع -بتونس الجنوبية البحيرة تهيئة000711
6 494 500 50 500 البحرية المياه مخبر 000800  

452 70 100 9 1 829 173 100 100 2 087 2 460 البحريــــة بالهياكل خاصة دراسة001000
178 1 4 428 4 607 4 607 إنجاز جسر على الطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس001482
169 2 631 1 2 799 2 800 حماية كورنيش المنستير  وشواطئ صقانس من اإلنجراف البحري001552
8 3 137 3 3 142 3 145 حماية مدينة قربص من اإلنجراف البحري001721
97 253 95 255 350 متابعة تطور السواحل001900
595 200 150 459 2 797 39 500 3 662 4 201 حماية شواطىء المهدية من اإلنجراف البحري002053
228 300 200 18 684 24 500 906 1 430 حماية شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري002223
105 1 091 1 196 1 196 حماية شاطى سيدي بوسعيد من اإلنجراف البحري002300
10 400 1 214 376 2 000 2 000 حماية الحاجز الواقي لميناء القراعية من اإلنجراف البحري002452
760 100 197 943 135 500 1 365 2 000 حماية فالز هرقلة من اإلنجراف البحري002551
1 199 200 200 حماية الميناء البونيقي بقرطاج من اإلنجراف البحري002611
4 712 716 716 حماية منطقة سيدي فرج بقرقنة من اإلنجراف البحري002761
1 289 290 290 حماية منطقة بني فتايل بجرجيس من اإلنجراف البحري002882
49 171 220 220 حماية شواطئ صفاقس من االنجراف البحري002961
657 63 7 559 18 62 8 199 8 279 حماية حوض المارينة بالحمامات الجنوبية003021

250 250 250 حماية شواطئ بني خيار من االنجراف البحري003221
53 129 268 14 436 450 أشغال جهر الميناء البونيقي بقرطاج003411
825 300 126 349 3 600 500 497 1 600 حماية شواطئ الشابة من اإلنجراف البحري003553

300 300 300 مشروع تبارورة(تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس003661 )
2 168 170 170 دراسات خصوصية003700

508 100 242 100 50 700 850 أشغال جهر الميناء القديم بغار الملح003823
218 2 432 65 2 585 2 650 اقتناء أراضي وعقارات بحوزة  مشروع تبارورة بصفاقس003900
250 200 450 450 حماية شاطئ دار شعبان من اإلنجراف البحري004000
250 200 450 450 حماية شاطئ حومة السوق جربة وأجيم من اإلنجراف البحري004100
250 200 450 450 حماية شواطئ  والية بن عروس من اإلنجراف البحري004213

2 697 4 000 2 400 766 9 863 9 863 حماية فالز المنستير من االنجراف البحري004352
336 150 314 800 800 حماية شواطئ نابل من اإلنجراف004421
300 100 100 500 500 حماية شواطئ طبرقة من اإلنجراف البحري004532
400 100 500 500 حماية منطقة القراطن بقرقنة00161ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة
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166 نظـام أمـد

06696
570 130 700 700 حماية شاطئ المامونية من اإلنجراف البحري00221ج

011 10018 5005 5384 8363 51847 3007 5002 1251 54213 84254 98523 0669678جملــة الفصـل

العمران 06700
848 5 612 792 5 668 6 460 تونس الجنوبية بحيرة ضفاف تهيئة 000411

612848 6687925 4605 067006جملــة الفصـل

2 859 10018 5005 5384 4483 31053 3008 5002 1251 21013 84260 44523 85جملــة البرنامج الفرعي

2 938 20092 50027 89129 02923 342230 30025 09012 15928 66754 037283 558128 403جملــة البرنامج

التھیئة الترابیة و المدن 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التھیئة الترابیة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

برامج إعالمية 06605
706 200 420 168 64 65 1 493 1 558 منظومة المعلومات الجغرافية000500

4936564168420200706 5581 066051جملــة الفصـل

التهيئة الترابية 06707
663 20 15 21 400 634 485 1 119 األمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية000200
307 15 129 228 223 451 دراسات و بحوث ميدانية مختلفة000300
651 572 79 651 دراسات خصوصية000400
581 27 506 102 608 مسح تبوغرافي و خرائط000500
165 86 110 141 150 251 المثال التوجيهي لتونس الكبري000600
713 320 711 322 1 033 المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني000800
724 25 6 353 657 451 1 108 األمثلة التوجيهية للمناطق الحساسة001100
66 84 150 150 األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية001300
50 50 50 لوحة مراقبة لتنفيذ المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني001600
203 26 80 123 438 95 775 870 تحيين أطالس الواليات001700
23 177 200 200 دراسة القدرة التنافسية ألهم التجمعات العمرانية001800



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

167 نظـام أمـد

06707
1 100 101 101  دراسة جدوى تركيز الفضاءات المتعددة الوظائف بالمجموعات العمرانية001900

الكبرى
11 189 200 200 معجم المشاهد التونسية002000
57 163 220 220 األمثلة الخصوصية لتهيئة المناطق الريفية002100
66 100 643 809 809 األمثلة التوجيهية لتهيئة الجهات اإلقتصادية002200
103 97 103 97 200 دراسة التهيئة الترابية والنسيج الصناعي002300
24 24 25 48 121 121 دراسة تنمية وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة 002400
2 90 92 92 دراسة تهيئة وتنمية المناطق الحدودية 002500

446 27 27 400 100 500 دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية بطبرقة و قفصة002632
420 180 420 180 600 الخارطة الوطنية للبنية األساسية والتجهيزات الجماعية002700
150 150 150 المرصد الترابي002800
157 90 88 65 157 80 163 400  إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والتنمية بواليات سيدي بوزيد والقصرين002900

وجندوبة والكاف
180 20 180 20 200 إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والتنمية بواليتي المهدية وقابس003000
33 50 117 33 167 200 األمثلة التوجيهية لتهيئة واليتي القيروان وقبلي003100
220 30 220 30 250 األمثلة التوجيهية للتهيئة لواليات تطاوين وسليانة وزغوان003200
230 20 230 20 250 األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات قفصة وتوزر وباجة003300
80 20 100 100 دراسة حول التهيئة الترابية والالمركزية00100ج
80 20 100 100 دراسة وضع مخطط إتصال لإلدارة العامة للتهيئة الترابية00200ج

406 3712424854806 4063 8812472502005 9841504 0670710جملــة الفصـل

1 112 4354109056807 4713 3742472502005 5421506 12جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التعمیر 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

التهيئة العمرانية 06699
419 300 300 235 1 912 263 200 200 200 2 303 3 166 التوبوغرافي المسح000100

1 120 200 350 101 5 744 350 400 600 6 165 7 515 الصور الجوية و خرائط المدن000200
1 068 150 150 5 5 377 208 100 100 6 342 6 750 التهيئة مخطّطات 000300  
806 50 50 574 365 1 115 1 480 نموذجية دراسات000500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

168 نظـام أمـد

06699
2 076 1 882 14 942 2 000 1 700 15 200 18 900 أشغال جيوديزية000700

31 70 70 7 612 20 20 750 790 معدات خاصة بمخططات التهيئة العمرانية000800
143 140 174 93 100 450 550 المعالجة الرقمية لمخططات التهيئة العمرانية000900
5 30 5 30 35 رفع توبوغرافي لمدينة بوسالم001032

400 50 50 500 500 الرصد العمراني001100
40 30 70 70 إعداد قاعدة معطيات جيوديزية 00100ج

032 2209904 2303 2842 82074083629 5052 8552 75632 0669939جملــة الفصـل

العمران 06700
201 290 286 438 3 284 71 420 286 438 3 284 216 4 499 الكبرى  لتونس  التعمير لوكالة اإلستثمار برنامج 000700

284438286290201 284438286420713 4992163 067004جملــة الفصـل

2 233 2804 5061 6683 5682 16090732 1061 9433 1392 25521636 44جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلسكان 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

اإلسكان 06701
85 7 297 389 389 وسكني عقاري مرصد إحداث000900
295 5 199 101 300 السكن لقطاع جديدة إستراتيجية دراسة001000
250 250 250 دراسات خاصة بتحديد الحاجيات السكنية بالواليات001500

24 000 43 000 24 000 43 000 67 000 برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى001600
30 589 10 000 20 000 39 031 20 380 800 10 000 35 000 41 000 33 200 120 000 ازالة األكواخ- البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي001700
114 000 20 000 16 000 20 000 5 000 41 000 60 000 38 000 31 000 5 000 194 000 175 000 برنامج تهذيب و إدماج أحياء سكنية كبرى001800
75 000 35 000 40 000 30 000 60 000 60 000 248 000 150 000 بناء مساكن اجتماعية- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي 001900
6 800 500 7 300 7 300 برنامج تهذيب منطقة ساقية الدائر00100ج

019 500227 00065 03876 68283 24968 30072 000137 000133 69096 00081 239442 06701520جملــة الفصـل

3 019 500227 00065 03876 68283 24968 30072 000137 000133 69096 00081 239442 520جملــة البرنامج الفرعي

3 364 460238 41167 11680 68586 627104 66078 356138 190136 20399 366124 036442 577جملــة البرنامج

المنشآت المفوضة 4 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

169 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

البنایات المدنیة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
250 250 250 دراسة السلسلة الوطنية لألثمان000400
800 800 800 دراسة التراتيب الفنية العامة للبناء000500

050 0501 0501 066001جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608
103 1 100 1 150 1 113 14 669 2 1 100 1 150 1 150 14 733 18 135 المدنية البنايات مشاريع إنجاز متابعة مصاريف000100

100103 1501 1131 6691 100214 1501 1501 7331 13514 0660818جملــة الفصـل

العمران 06700
38 1 248 1 286 1 286 السابق الجمهورية رئيس روضة 000152
206 16 775 16 981 16 981 بناء مقر لمجلس المستشارين001000

16 724 16 724 16 724 تهيئة المعابر الحدودية001200
968 02316 72418 26716 99118 0670034جملــة الفصـل

1 121 10018 1501 1131 6921 05232 1001 8741 15017 0001 17633 54جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المنشآت البحریة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

مصاريف مختلفة 06608
33 100 100 105 902 100 100 120 920 1 240 البحرية المنشآت مشاريع إنجاز متابعة مصاريف000200

24092012010010090210510010033 066081جملــة الفصـل

مواني الصيد البحري 06695
12 945 957 957 البحري للصيد مرافئ تهيئة 000600  



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

170 نظـام أمـد

06695
24 2 551 2 575 2 575 تعهد و صيانة الميناء القديم ببنزرت002323
358 3 142 100 3 400 3 500 تهيئة و توسيع ميناء الصيد البحري بحومة السوق002582

638394 9321006 0326 066957جملــة الفصـل

المواني الـجـوية 06697
2 356 358 358 تصفية مشروع مطار صفاقس000661
21 35 20 36 56 تصفية مشروع مطار صقانس بالمنستير000852

066974143942039123جملــة الفصـل

2 931105100100450 2461201001001207 6868 8جملــة البرنامج الفرعي

4 571 20018 2501 2181 6231 17240 2001 9741 27017 2461 86241 62جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المصالح المشتركة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إقتناء أراضي 06601
85 298 84 299 383 أراضي إقتناء 000100

066013832998429885جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603
131 25 98 2 50 202 254 المدنية بالبنايات خاصة دراسات000100  
791 440 305 2 265 664 100 350 2 687 3 801 الحدائق بحي بناءات000311
178 250 150 110 4 088 1 250 200 199 4 126 4 776 الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء000500

245 245 245 بمدنين الجهوية اإلدارة توسيع000682
118 40 120 30 1 476 55 120 120 1 489 1 784 أسيجة بناء000700
52 30 20 211 2 100 211 313 بباجــة الجهوية اإلدارة تهيئـة000931
4 316 4 316 320 ببنزرت الجهوية اإلدارة توسيع001023

120 353 473 473 بقبلي الجهوية اإلدارة توسيع001173
65 50 300 15 100 300 415 بتوزر الجهوية اإلدارة توسيع001272
63 160 60 163 223 بسوسة الجهوية تهيئـة اإلدارة001351



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

171 نظـام أمـد

06603
216 100 50 244 8 290 68 244 610 بقابس الجهوية اإلدارة تهيئـة001481

145 145 145 بقفصة الجهوية تهيئـة اإلدارة001571
50 50 50 بسليانة الجهوية اإلدارة تهيئة001634
168 168 168 بجندوبة الجهوية اإلدارة تهيئة001732

2 238 240 240 بالمنستير الجهوية اإلدارة توسيع001852
2 211 2 211 213 بتطاوين الجهوية اإلدارة توسيع001983
45 300 345 345 الجهوية بصفاقس توسيع اإلدارة002061
5 145 5 145 150 الجهوية بسيدى بوزيد توسيع اإلدارة002143

251 251 251 الجهوية بالقصرين اإلدارة تهيئة002242
120 120 120 تهيئة اإلدارة الجهوية ببن عروس002313

20 40 135 60 135 195 تهيئة اإلدارة الجهوية بالقيروان002441
210 210 210 تهيئة اإلدارة الجهوية بالمهدية002553

300 100 240 400 240 640 تهيئة اإلدارة الجهوية بالكاف002633
78 50 75 156 941 14 220 1 066 1 300 تهيئة و صيانة  المساكن اإلدارية002700

30 30 30 بجندوبة الجهوية اإلدارة تهيئـة002832
12 159 12 159 171 تهيئة االدارة الجهوية بنابل002921

50 50 50 االرشيف( تهيئة االدارة الجهوية بجندوبة 003032  )
30 30 30 م الجسور و الطرقات( تهيئة االدارة الجهوية بالقصرين  003142  )

106 50 100 94 250 100 350 تهيئة االدارة الجهوية بتونس003211
720 720 720 بناء مقر اإلدارة الجهوية بمنوبة003314

60 60 60 تهيئة اإلدارة الجهوية بزغوان003422
20 20 50 40 50 90 تصفية الوضعية اإلدارية للمباني اإلدارية003500
50 50 50 تهيئة اإلدارة الجهوية بأريانة 003600

978 0307302 0211 0331 44913 1008651 1671 2111 79214 0660318جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
611 1 500 800 2 069 7 998 584 1 500 800 1 860 8 234 12 978 وسائل نقل إقتناء000100
4 50 50 58 723 50 50 60 725 885 مختلفة تجهيزات إقتناء000200
71 70 68 836 39 67 939 1 045 اإلتصاالت معدات تركيز و إقتناء000300  
121 100 372 593 593 المركزيـة باإلدارة هــاتف مـوزع تركيز000500
57 44 39 100 40 140 إقتناء وتركيز رفوف لمحالت األرشيف001100
100 73 27 100  تركيز منظومة متابعة وسائل النقل والمعدات001200
353 147 353 147 500 اقتناء سيارات لمركز التجارب وتقنيات البناء001300



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

172 نظـام أمـد

06604
45 45 45  système de " إقتناء وتركيز منظومة مراقبة آلية001400

vidéosurveillance "
317 5501 0651 3861 9682 0109 5501 2349611 5312 28610 0660416جملــة الفصـل

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607
176 200 150 131 2 436 60 200 150 200 2 483 3 093 واإلشهـار  اإلعالنات مصاريف000100

436131150200176 483200150200602 0932 066073جملــة الفصـل

2 556 4804 2452 5382 7353 51925 6152 2112 6852 5243 55427 38جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

إعالمیة اإلدارة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

برامج إعالمية 06605
730 300 500 260 5 025 1 500 500 5 814 480 6 815 والتهيئة الترابية واإلسكان التجهيز بوزارة المخطط المديري لإلعالمية000300

1 023 1 023 1 023 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000600
048260500300730 83750050016 8384806 066057جملــة الفصـل

3 048260500300730 83750050016 8384806 7جملــة البرنامج الفرعي

9 286 7805 7452 7982 7833 52031 6152 7112 1852 3614 39248034 46جملــة البرنامج

7 117 4584 487 662723 020714 404738 260438 6563 525 051603 766518 906596 6401 873 095 4 503 118 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2015 2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201320142015 2012

التجهيز

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

173

_161 الباب:

263 217 262 218 480 برامج إعالمية 09605
1 274 320 167 000 115 000 155 286 2 205 173 272 420 342 970 459 750 54 732 2 786 907 3 916 779 الطرقات و الجسور 09694

23 812 30 23 792 50 23 842 الهياكل البحرية 09696
43 781 28 000 6 000 26 414 7 003 500 67 495 29 197 104 195 حماية المدن من الفيضانات 09698

216 216 216 العمران 09700
265 500 70 000 106 500 97 000 115 000 230 000 442 000 اإلسكان 09701

150 150 150 التهيئة الترابية 09707
4 487 662122 227690 250457 970400 4772 231 834155 286227 500265 0001 608 042 2 816 738 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2015
نظـام أمـد

التجهيز_16 الباب:

174

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

الجسور و الطرقات 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الطرقات 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

الطرقات و الجسور 09694
21832 2508 8سعدون باب ساحة تهيئة004411 8 250
398134 5323 3بالشرقيـة ومحـول 8 رقم الرئيسيـة الطريق006311 3 532
690721 4115 106 رقـم الرئيسيـة الطريق تهيئة006700 6 411
20طريق  إكس  تهيئـة007112   7 5317 531 7 531
اإلفـريقي البنك -1996 برنامج - الطرقات شبكة تهذيب008000  17 63416 919715 17 634
المتوسطــة والطريق 7 رقم  الرئيسية  الطريق  تهيئة008151  

األوروبي البنك -31رقم   
8 2548 093161 8 254

469 3361 80523 24 الصندوق الكويتي1996برنامج -الطرقات  شبكات تهيئة008400 24 805
319899 21817 199818 برنامج -الطرقات شبكة تدعيم010200 18 218
318 1511 46918 199919و1998 برنامجي - جسور بناء010300 19 469
219 21917 199817 برنامج -للطرقات الجهوية الشبكة تطوير010500 17 219
1998 برنامج -الطرقات شبكة تهيئة010600  50 87150 495376 50 871
2841 28512 199812 برنامج -الكبرى تونس طرقات010700 12 285
9914 99530 199930  برنامج -الكبرى تونس طرقات011500 30 995
رادس - الوادي حلق جسر011600  97 01093 4243 586 97 010
111181 29222 199922 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات011700 22 292
024476 50035 199935 برنامج-للطرقات  الجهوية الشبكة تطوير011900 35 500
540260 800159 2000159 و 1999 برنامجي-الطرقات  شبكة تهيئة012000 159 800
649629 75352542 200042 برنامج  -للمدن المهيكلة الطرقات013100 43 278
333502 83525 200025 برنامج -الكبرى تونس طرقات013300 25 835
595 5952 20012 برنامج  -للمدن المهيكلة الطرقات014400 2 595



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

175
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09694
  الطريق الرابطة بين مدينة  منزل بورقيبة والطريق السيارة تونس014823

بنزرت
10 6009 919681 10 600

3332 33515 15الطريق الرابطة بين مدينة منزل بورقيبة و مدينة بنزرت015023 15 335
000 2002 20025 27بناء جسور015600 27 200
623 9771 60048 50تدعيم الشبكة المرقمة الطرقات015700 50 600
437 4857 00086 9224 89تهيئة شبكة الطرقات015800 93 922
089 20010 1115 4101 0003 9901 11تهيئة طريق قربص016221 16 400
406535 44150019 19بنزرت- تونس  / 8محوالت على الطريق الوطنية رقم 017112 19 941
614 6149 9 بين مدينتي سوسة و مساكن1مضاعفة الطريق الرئيسية رقم 017251 9 614
687135 821142 42تدعيم  شبكة للطرقات017300 42 822
643 2575 90012 200317برنامج  - الطرقات  المهيكلة للمدن 018000 17 900
908234 14213 200314برنامج  - طرقات تونس الكبرى 018100 14 142
205 5225 7301 10488047370 76تطوير الشبكة  الجهوية للطرقات018200 77 457
563 6216610 023227265 2004276برنامج - تهيئة الشبكة المرقمة للطرقات 019500 276 250
762 3881 1508 200410برنامج - بناء جسور019600 10 150
935 9357 7بناء محول بمدخل مدينة منوبة019700 7 935
180 7581 61332566 200467برنامج - طرقات تونس الكبرى 019900 67 938
057 9435 9574313 200418برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 020000 19 000
401 7996 1792160 200567برنامج - طرقات تونس الكبرى 021400 67 200
337327 66412 200512برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 021500 12 664
083 5996003007 9182 5994082 8616 200886تهيئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج023800 93 500
120 4996002005 8814 35194978 200988 و 2008تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي023900 89 300
401 5007 8001 3421 2771 4802013 8201 200923 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي 024000 25 320
964 00013 8505 0493 1373 68852 0201 2921 200875طرقات تونس الكبرى  برنامج 024200 78 000
760 00017 8005 0537 38420 31445050 2333 200897طرقات مهيكلة للمدن  برنامج 024300 100 997
985 00041 50013 09811 8557 43854 2009128طرقات مهيكلة للمدن برنامج 024800 128 438
501 00017 0006 9305 75825 18937 200992تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 025100 92 189
255 6504 0003 5463 43310 23059 3433113 200977تدعيم شبكة الطرقات برنامج 025200 80 884
588 50026 5008 7966 2664 15022 7551 51319 23216 200931طرقات تونس الكبرى برنامج 025400 68 650
067 7508 3304873 201011طرقات مهيكلة للمدن برنامج 027100 11 817
424300150912 8941 2654153 20106بناء جسور برنامج 027200 6 680
444 50015 5002 4444 201022تطوير الشبكة الجهوية للطرقات برنامج 027300 22 444
047 00012 5006 7014 3397 4979014 201044تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 027500 44 587
373 00021 8008 8597 05428 08617 201183برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة 028900 83 086



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

176
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09694
175 1729004 4333 6803 201111برنامج - بناء جسور 029000 11 680
142 00012 5006 1133652 23012 9909003 28طرقات مهيكلة بسوسة ومدنين029100 33 120
500 50042 201142برنامج - طرقات تونس الكبرى 029300 42 500
800 0008 7505 7508001 201114برنامج - طرقات مهيكلة للمدن 029400 15 550
544 00015 3005 8443 201123برنامج -تطوير الشبكة الجهوية للطرقات029500 23 844
500 00016 00010 5002 00022 6برنامج الطرقات المؤدية إلى المرفأ المالي برواد029600 28 500
309 1481 4231 88010 12 كلم من شبكة الطرقات المرقمة بسيدي بوزيد والقصرين139تدعيم 030000 12 880
500 00057 5007 5004 50017 00021 201230طرقات تونس الكبرى برنامج 030300 69 000
000 000215 1792 40076 421116 201224طرقات مهيكلة بالمدن الكبرى برنامج 030400 217 000
620 00091 6206 00052 201245تطوير الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج 030600 97 620
750 0009 2506 0243 1766 8007 5تهيئات السالمة المرورية على الشبكة المرقمة030800 19 000
000 000135 00035 2014100تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 032800 135 000
000 00033 0003 201430بناء جسور برنامج 032900 33 000
700 80060 50024 1004 9002 201487تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج 033000 90 000
700 0002 3001 0006 201410طرقات تونس الكبرى برنامج 033300 10 000

500 5008 0001 10منعرج تالة بوالية القصرين 00942ج 10 000
578 000984 800135 28094 782125 903 4661 170195 250224 530362 02452 409 096942جملــة الفصـل 3 243 440

2 578 000984 800135 28094 782125 903 4661 170195 250224 530362 02452 409 2جملــة البرنامج الفرعي 3 243 440

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المسالك الریفیة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

الطرقات و الجسور 09694
للطرقات السادس المشروع 003100  53 52846 6446 884 53 528
875 1722 04750 53للطرقات السابع المشروع005900 53 047
103222 32561 199961 برنامج -الفالحية المسالك تهيئة011400 61 325
614 0184 3681 00096 102تهيئة المسالك الريفية018300 102 000
624 0004 6005 9266 90612 97210416 9801 201043تهيئة المسالك الريفية برنامج 027400 46 056
974 0005 1005 0625 49816 40423024 201156برنامج - تهيئة المسالك الريفية 029200 56 634
000 000149 00010 7206 00073 28090 1 كلم من المسالك الريفية1000تهيئة 030100 165 000



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

177
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09694
930 000114 50012 1302 8003 500118 20127تهيئة المسالك الريفية برنامج 030700 129 430

123 000289 20032 00620 69130 954295 80076 500118 20297 5642 09694371جملــة الفصـل 667 020

3 123 000289 20032 00620 69130 954295 80076 500118 20297 5642 371جملــة البرنامج الفرعي 667 020

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الصیانة 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

الطرقات و الجسور 09694
700619 3195 19976برنامج  -معدات إقتناء009200 6 319

700619 3195 096946جملــة الفصـل 6 319

4 700619 3195 6جملــة البرنامج الفرعي 6 319

1 320 274 0001 000167 286115 173155 205 4202 970272 750342 732459 90754 786 2جملــة البرنامج 3 916 779

حمایة المدن و الشریط الساحلي 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المیاه العمرانیة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

حماية المدن من الفيضانات 09698
500 5002 2للصيانة معدات إقتناء 000300 2 500
977795182أريانة و القيروان مدينتي حماية بمشروع خاصة دراسة005600 977
9021 9035 5الفيضانات من القيروان مدينة حماية 008541 5 903
الفيضانات من أريانة مدينة حماية 008612  19 51519 184331 19 515
767 00040 00028 5035336 4955004 80267 2حماية تونس الغربية من الفيضانات014311 75 300

781 00043 00028 4146 00326 4955007 19767 0969829جملــة الفصـل 104 195

1 781 00043 00028 4146 00326 4955007 19767 29جملــة البرنامج الفرعي 104 195



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

178
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الشریط الساحلي 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

الهياكل البحرية 09696
792 79223 23بجرجيس التجاري الميناء 000182 23 792
البحرية المياه مخبر 000800  503020 50

812 7923023 096965023جملــة الفصـل 23 842

2 812 7923023 5023جملــة البرنامج الفرعي 23 842
2 593 00067 00028 4446 79526 49550030 24767 29جملــة البرنامج 128 037

التھیئة الترابیة و المدن 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التھیئة الترابیة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

التهيئة الترابية 09707
150150المثال التوجيهي لتونس الكبري000600 150

09707150150جملــة الفصـل 150

1 150150جملــة البرنامج الفرعي 150

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التعمیر 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

العمران 09700



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

179
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09700
216216الكبرى  لتونس  التعمير لوكالة اإلستثمار برنامج 000700 216

09700216216جملــة الفصـل 216

2 216216جملــة البرنامج الفرعي 216

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلسكان 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

اإلسكان 09701
500 00097 50050 00046 00097 00035 62برنامج تهذيب و إدماج أحياء سكنية كبرى001800 194 000
000 000168 00020 00060 00080 168بناء مساكن اجتماعية- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي 001900 248 000

500 000265 50070 000106 00097 000115 09701230جملــة الفصـل 442 000

3 500 000265 50070 000106 00097 000115 230جملــة البرنامج الفرعي 442 000
3 866 000265 50070 000106 00097 000115 366230جملــة البرنامج 442 366

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

إعالمیة اإلدارة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

برامج إعالمية 09605
218262217263والتهيئة الترابية واإلسكان التجهيز بوزارة المخطط المديري لإلعالمية000300 480

09605218262217263جملــة الفصـل 480

3 218262217263جملــة البرنامج الفرعي 480
9 218262217263جملــة البرنامج 480

042 608 8341 231 2الجملة  العامة 265 000 227 500 155 286 400 477 457 970 690 250 122 227 2 816 738 4 487 662



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :16

180

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التجھیز

جدول إجمالي حسب الواليات

تونس 11360360185360360185

اريانة 12300300150300300150

بن عروس 13260260135260260135

منوبة 141 0651 0655401 0651 065540

نابل 21201 5001 5007501 5001 500770

زغوان 22152 6002 6001 3002 6002 6001 315

بنزرت 232 3702 3701 1952 3702 3701 195

باجة 313 4003 4001 7003 4003 4001 700

جندوبة 324 6254 6252 3204 6254 6252 320

الكاف 333 5503 5501 6753 5503 5501 675

سليانة 345 2455 2452 6305 2455 2452 630

القيروان 413 6003 6001 8003 6003 6001 800



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :16

181

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التجھیز

جدول إجمالي حسب الواليات

القصرين 424 5004 5002 2504 5004 5002 250

سيدي بوزيد 433 5003 5001 7503 5003 5001 750

سوسة 512 0002 0001 0002 0002 0001 000

المنستير 521 9001 9009501 9001 900950

المهدية 534 3004 3002 1504 3004 3002 150

صفاقس 614 3004 3002 1504 3004 3002 150

قفصة 712 6002 6001 3002 6002 6001 300

توزر 721 2301 2306301 2301 230630

قبلي 73151 1001 1005501 1001 100565

قابس 812 3002 3001 1502 3002 3001 150

مدنين 822 6602 6601 3402 6602 6601 340

تطاوين 831 5401 5407901 5401 540790



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :16

182

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التجھیز

جدول إجمالي حسب الواليات

440 80530 80560 39060 80530 80560 5060الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :16

183

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التجھیز

تونس 11360360185360360185

1010101010بناءات إدارية06603 10
أسيجة بناء 000710 10 10 10 10 10

350350350350175الطرقات و الجسور06694 175
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    015175ج 350 350 175 350 350

اريانة 12300300150300300150

300300300300150الطرقات و الجسور06694 150
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    015150ج 300 300 150 300 300

بن عروس 13260260135260260135

1010101010بناءات إدارية06603 10
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000510 10 10 10 10 10

250250250250125الطرقات و الجسور06694 125
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    015125ج 250 250 125 250 250

منوبة 141 0651 0655401 0651 065540



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :16

184

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التجھیز

6565656540بناءات إدارية06603 40
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000540 65 65 40 65 65

000500 0001 0001 0001 1الطرقات و الجسور06694 500
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    015500ج 1 000 1 000 500 1 000 1 000

نابل 21201 5001 5007501 5001 500770

2020بناءات إدارية06603
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000520 20

500750 5001 5001 5001 1الطرقات و الجسور06694 750
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    015750ج 1 500 1 500 750 1 500 1 500

زغوان 22152 6002 6001 3002 6002 6001 315

1515بناءات إدارية06603
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000515 15

300 6001 6002 6002 6002 2الطرقات و الجسور06694 1 300
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    300 0151ج 2 600 2 600 1 300 2 600 2 600



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :16

185

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التجھیز

بنزرت 232 3702 3701 1952 3702 3701 195

2020202020بناءات إدارية06603 20
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000520 20 20 20 20 20

175 3501 3502 3502 3502 2الطرقات و الجسور06694 1 175
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    175 0151ج 2 350 2 350 1 175 2 350 2 350

باجة 313 4003 4001 7003 4003 4001 700

700 4001 4003 4003 4003 3الطرقات و الجسور06694 1 700
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    700 0151ج 3 400 3 400 1 700 3 400 3 400

جندوبة 324 6254 6252 3204 6254 6252 320

2525252520بناءات إدارية06603 20
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000520 25 25 20 25 25

300 6002 6004 6004 6004 4الطرقات و الجسور06694 2 300
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    300 0152ج 4 600 4 600 2 300 4 600 4 600

الكاف 333 5503 5501 6753 5503 5501 675



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :16

186

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التجھیز

400400400400100بناءات إدارية06603 100
تهيئة اإلدارة الجهوية بالكاف 0026100 400 400 100 400 400

575 1501 1503 1503 1503 3الطرقات و الجسور06694 1 575
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    575 0151ج 3 150 3 150 1 575 3 150 3 150

سليانة 345 2455 2452 6305 2455 2452 630

4545454530بناءات إدارية06603 30
أسيجة بناء 000730 45 45 30 45 45

600 2002 2005 2005 2005 5الطرقات و الجسور06694 2 600
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    600 0152ج 5 200 5 200 2 600 5 200 5 200

القيروان 413 6003 6001 8003 6003 6001 800

800 6001 6003 6003 6003 3الطرقات و الجسور06694 1 800
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    800 0151ج 3 600 3 600 1 800 3 600 3 600

القصرين 424 5004 5002 2504 5004 5002 250

250 5002 5004 5004 5004 4الطرقات و الجسور06694 2 250



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :16

187

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التجھیز

2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    250 0152ج 4 500 4 500 2 250 4 500 4 500

سيدي بوزيد 433 5003 5001 7503 5003 5001 750

750 5001 5003 5003 5003 3الطرقات و الجسور06694 1 750
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    750 0151ج 3 500 3 500 1 750 3 500 3 500

سوسة 512 0002 0001 0002 0002 0001 000

000 0001 0002 0002 0002 2الطرقات و الجسور06694 1 000
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    000 0151ج 2 000 2 000 1 000 2 000 2 000

المنستير 521 9001 9009501 9001 900950

900950 9001 9001 9001 1الطرقات و الجسور06694 950
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    015950ج 1 900 1 900 950 1 900 1 900

المهدية 534 3004 3002 1504 3004 3002 150

150 3002 3004 3004 3004 4الطرقات و الجسور06694 2 150
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    150 0152ج 4 300 4 300 2 150 4 300 4 300

صفاقس 614 3004 3002 1504 3004 3002 150



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :16

188

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التجھیز

150 3002 3004 3004 3004 4الطرقات و الجسور06694 2 150
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    150 0152ج 4 300 4 300 2 150 4 300 4 300

قفصة 712 6002 6001 3002 6002 6001 300

300 6001 6002 6002 6002 2الطرقات و الجسور06694 1 300
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    300 0151ج 2 600 2 600 1 300 2 600 2 600

توزر 721 2301 2306301 2301 230630

13013013013080بناءات إدارية06603 80
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000530 30 30 30 30 30
بتوزر الجهوية اإلدارة توسيع 001250 100 100 50 100 100

100550 1001 1001 1001 1الطرقات و الجسور06694 550
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    015550ج 1 100 1 100 550 1 100 1 100

قبلي 73151 1001 1005501 1001 100565

1515بناءات إدارية06603
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000515 15



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :16

189

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التجھیز

100550 1001 1001 1001 1الطرقات و الجسور06694 550
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    015550ج 1 100 1 100 550 1 100 1 100

قابس 812 3002 3001 1502 3002 3001 150

150 3001 3002 3002 3002 2الطرقات و الجسور06694 1 150
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    150 0151ج 2 300 2 300 1 150 2 300 2 300

مدنين 822 6602 6601 3402 6602 6601 340

6060606040بناءات إدارية06603 40
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000540 60 60 40 60 60

300 6001 6002 6002 6002 2الطرقات و الجسور06694 1 300
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    300 0151ج 2 600 2 600 1 300 2 600 2 600

تطاوين 831 5401 5407901 5401 540790

4040404040بناءات إدارية06603 40
الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 000540 40 40 40 40 40

500750 5001 5001 5001 1الطرقات و الجسور06694 750



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2015
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :16

190

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التجھیز

2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية    015750ج 1 500 1 500 750 1 500 1 500

440 80530 80560 39060 80530 80560 5060الجمـــلة : 



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التجهيز

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

191

_161 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

100 2القروض07822 2 100 1 770

000 0001 6701شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية

100 1001 1001 1شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس

100 1002 7702 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

إعادة تقييم

التجهيز

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

192

_161 الباب:

330القروض07822 330

330330شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية

330330الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التجهيز

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

193نظـام أمـد

_161 الباب:

4 المنشآت المفوضةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

2 المنشآت البحریةالبرنامج الفرعي

القروض07822
330شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية 330

000200330 330 الجنوبية تونس بحيرة  إستصالح أشغال متابعة مصاريف 

07822330330جملــة الفصـل
330330 2 جملــة البرنامج الفرعي

330330 4 جملــة البرنامج
330330الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التكلفة

التجهيز

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

194

_161 الباب:

770 1القروض07822 1 770 1 770

670670670شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية

 شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية
بصفاقس

1 1001 1001 100

770 7701 7701 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التجهيز

195نظـام أمـد

_161 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

2 حمایة المدن و الشریط الساحليالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

2 الشریط الساحليالبرنامج الفرعي

القروض07822
100 1شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس 1 100 1 100

000400800 800 800  مصاريف متابعة أشغال استصالح وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة
صفاقس

00050080 80 80  الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهيئة السواحل الشمالية
لمدينة صفاقس

000700220 220 220 صيانة وحراسة حوزة  مشروع تبارورة

100 1001 078221جملــة الفصـل 1 100
1 1001 1001 100 2 جملــة البرنامج الفرعي

1 1001 1001 100 2 جملــة البرنامج

4 المنشآت المفوضةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

2 المنشآت البحریةالبرنامج الفرعي

القروض07822
670شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية 670 670

000200670 670 670 الجنوبية تونس بحيرة  إستصالح أشغال متابعة مصاريف 

07822670670جملــة الفصـل 670
670670670 2 جملــة البرنامج الفرعي

670670670 4 جملــة البرنامج
770 7701 7701 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2014 2013 2012

2015
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20132014 2012

التجهيز

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20152015

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

196

_161 الباب:

100اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800 812 50 862 912

100وكالة التهذيب والتجديد العمراني 812 50 862 912
22اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802 22 22

22وكالة التهذيب والتجديد العمراني 22 22
330اإلستثمار في ميدان البحث07804 1 500 6 850 155 274 1 500 6 906 155 8 835

330مركز التجارب و تقنيات البناء 1 500 6 850 155 274 1 500 6 906 155 8 835
589 6المساهمات07821 643 411 6 589 643 411 650 000

589 6شركة تونس الطرقات السيارة 643 411 6 589 643 411 650 000
119 8القروض07822 2 100 1 150 1 500 49 753 8 119 2 100 1 150 1 500 49 753 62 622

000 1شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية 18 799 1 000 18 799 19 799
119 8شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس 1 100 1 150 1 500 30 954 8 119 1 100 1 150 1 500 30 954 42 823

722 3918 4562 6502 10014 982694 1538 4502 6502 10015 038 694 203 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

نظـام أمـد

التجهيز

197

_161 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الجسور و الطرقات 1البرنامج

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

الطرقات السیارة 1البرنامج الفرعي

المساهمات07821
589 6شركة تونس الطرقات السيارة 643 411 6 589 643 411 650 000

المساهمة في ترفيع رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة 000100650 000643 4116 589643 4116 589
589 4116 589643 4116 000643 650جملــة الفصـل 07821

650 000643 4116 589643 4116 589 1 جملــة البرنامج الفرعي

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

الطرقات 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

198 نظـام أمـد

07804

330مركز التجارب و تقنيات البناء 1 500 6 850 155 274 1 500 6 906 155 8 835

برامج البحث والدراسات 00010038010627450330
اقتناء معدات البحث 0002005 9551555 8001555 800
البناءات والتهيئة 0003002 5001 0001 5001 0001 500

500330 8501 5002741556 9061 8351556 8جملــة الفصـل 07804

8 8351556 9061 5002741556 8501 500330 2 جملــة البرنامج الفرعي

658 835643 5666 9061 5006 863643 5666 8501 5006 919 1 جملــة البرنامج

حمایة المدن و الشریط الساحلي 2البرنامج

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

الشریط الساحلي 2البرنامج الفرعي

القروض07822
119 8شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس 1 100 1 150 1 500 30 954 8 119 1 100 1 150 1 500 30 954 42 823

أداءات-أشغال إستصالح وتهيئة السواحل الشمالية بمدينة صفاقس   
ومعاليم

00030030 64823 3997 24923 3997 249

 مصاريف متابعة أشغال استصالح وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة
صفاقس

0004005 9353 1357508508004003 135750850800400

 الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهيئة السواحل الشمالية
لمدينة صفاقس

0005004 1103 240490100802003 24049010080200

تحويل الشبكات العمومية بمشرروع تبارورة 0006005505005050050
صيانة وحراسة حوزة  مشروع تبارورة 0007001 580680260200220220680260200220220

119 1008 1501 5001 9541 11930 1008 1501 5001 9541 82330 42جملــة الفصـل 07822



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

199 نظـام أمـد

42 82330 9541 5001 1501 1008 11930 9541 5001 1501 1008 119 2 جملــة البرنامج الفرعي

42 82330 9541 5001 1501 1008 11930 9541 5001 1501 1008 119 2 جملــة البرنامج

التھیئة الترابیة و المدن 3البرنامج

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

اإلسكان 3البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800
100وكالة التهذيب والتجديد العمراني 812 50 862 912

المخطط المديري لإلعالمية 00010091286250812100
91286250812100جملــة الفصـل 07800

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
22وكالة التهذيب والتجديد العمراني 22 22

دراسات 000100222222
222222جملــة الفصـل 07802

93488450834100 3 جملــة البرنامج الفرعي

93488450834100 3 جملــة البرنامج

المنشآت المفوضة 4البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

200 نظـام أمـد

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

المنشآت البحریة 2البرنامج الفرعي

القروض07822
000 1شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية 18 799 1 000 18 799 19 799

أداءات و معاليم- أشغال تهيئة بحيرة تونس الجنوبية  00010015 94215 94215 942
الجنوبية تونس بحيرة  إستصالح أشغال متابعة مصاريف  0002003 8572 8571 0002 8571 000

000 7991 00018 7991 79918 19جملــة الفصـل 07822

19 79918 7991 00018 7991 000 2 جملــة البرنامج الفرعي

19 79918 7991 00018 7991 000 4 جملــة البرنامج
722 3918 4562 6502 10014 982694 1538 4502 6502 10015 038 694 203 الجملة  العامة
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 ملحق عدد 1

ق م تكميلي

2014

التذكير بإعتمادات العنوان األول  I
( بحساب1000 د )

+9.76% 7286 81948 74662 نفقات األجور      -
44.82% 18058 58351 40293 نفقات وسائل المصالح  -

-25.15% -256 762 1018 -  نفقات التدخل

+21.63% 25088 141061 115973 الجملة  
-  نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات    

-+61.5% -5839 3660 9499 العمومية

+15.34% 19249 144721 125472 المجموع العام  

الوسائل البشرية المتوفرة II

األعوان القارون

الوزارة والهياكل التابعة لها  

+0.7% 6 917 911 األعوان اإلداريون        -
-+3.7% -76 1958 2034 األعوان الفنيون        -

-+38.9% -7 11 18 خطط أخرى  -

-+3.6% -101 2723 2824 العملة       -

-+3.08% -178 5609 5787 الجملة  

-+3.4% -(10) (287) (297)

-+100.0% -(1) (0) (1)

المؤسسات

-+3.3% -17 503 520

-+65.5% -(38) (20) (58)

-+3.09% -195 6112 6307 المجموع العام  

النسبة  التطور المعطيات

أهم أرقام مشروع ميزانية سنة 2015

تقديرات 

2015

      العـنوان األول

 باعتباراإلحاالت على التقاعد

أعوان المؤسسات   

باعتباراإلنتدابات الجديدة

باعتباراإلنتدابات الجديدة   
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 ملحق عدد 1

ق م تكميلي

2014

هياكل التدخل III

24 24 * اإلدارات الجهوية للتجهيز     

المؤسسات العمومية اإلدارية    -

1 1 مركز التجارب وتقنيات البناء *

1 1 وكالة التعمير لتونس الكبرى *

المؤ سسات العمومية غير اإلدارية    -

1 1 وكالة التهذيب والتجديد العمراني   *

1 1 شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية *

1 1 شركة تونس الطرقات السيـارة *

1 1 شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس *

أبرز خاصيات ومؤشرات نشاط الوزارة IV
( بحساب1000 د  )

العناية والتعهد بالهيكل األساسي   -

منهــا  :

+7.9% 1015 13884 12869 الصيانة العادية والتدخالت الطارئة بشبكة الطرقات *

+41.2% 1460 5 000 3 540 معالجة النقاط السوداء والزرقاء بشبكة الطرقات *

+55.4% 2140 6 000 3 860 االشارات *

3 500 2 340 صيانة المعدات *

+83.8% 2280 5 000 2 720 صيانة الجسور *

5 000 3 150 التنوير العمومي *

+31.6% 2962 12 346 9 384 صيانة المسالك الريفية  *

صيانة المنشآت المائية الخاصة بحماية المدن  *

-+6.86% -35 475 510 من الفيضانات

+57.58% 380 1040 660 صيانة المنشآت والهياكل البحرية *

26.1%  10202 52 245 39 033 الجملة

النسبةالمعطيات التطور
تقديرات 

2015
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2015

سنة 2015

الطرقـات والجسـور: I

 -

 *

50%  *

 *

100%

10%                         برنامج 2012

 539 بمنطقة حي الزهور

10%

20%  رقم 532

10%

10%

10%

70%

100% تونس

100%

10%

منوبة

100%

80%

100% بن عروس

وزارة التجهيز  والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (قطاع التجهيز والتهيئة الترابية)

نفقات التنمية

المؤشرات واألهداف الكمية التي يجسمها

مشروع ميزانية سنة 2015

المحتوى الجملي

طرقات تونس الكبرى برامج سنوات 2011            2014

8 كلم

مضاعفة وتثليث طرقات محورية :

بناء وصلة ربط بين الطريق الوطنية رقم 1 و الطريق السيارة 

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 534 بطول 1.5 كلم (2*2 مسالك)

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 32 بين الجديدة والمنصورة 

 بطول 2.8 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 37 بطول 4 كلم 

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 39 بطول 6.5 كلم 

على مستوى منطقة برج السدرية

 - بناء محول على مستوى الطريق  20x - الطريق المحلية

 - بناء محول على مستوى الطريق x - الطريق المحلية  رقم

2x -  3x - 20x بناء محول على مستوى الطريق - 

 الجهوية رقم 39 أA 1 (معهد محمد القصاب) 

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بطول 5 كلم 

 - تهيئة مفترق دائري الطريق الجهوية رقم 39 أ1 -  الطريق

استكمال بناء الطريق إكس من المخرج الغربي (منطقة الزهروني)

12 كلم والطريق الوطنية رقم 3 على مستوى أحياء المروج 

 135 والطريق الوطنية رقم 5

 - بناء محول على مستوى الطريق الجهوية رقم 135  بالقصبة

 تدعيم 19.8 كلم من الطرقات + تهيئة مفترقين

 - تهيئة ساحة باب سعدون في اتجاه 3x الطريق الجهوية رقم

                         برنامج 2013

 - بناء وصلة ربط بين الطريق x - والطريق الوطنية رقم 10

 قرب ديوان المواني الجوية والبرية على طول 3 كلم مضاعفة

 باعتبار بناء محولين على مستوى الطريقين   x والوطنية رقم 10
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى   بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2015

سنة 2015

برنامج 2014

80% تونس

100%

10%   رقم 9 (خير الدين باشا).

100% منوبة

100%

100% بن عروس

100%

100%    بطول 1,8 كلم.

100%

برنامج 2014

تونس

70%

أريانة

100%

منوبة

100%  بطول 2,5 كلم.

بن عروس

100%   بطول 4 كلم

نابـل

100%    المحلية رقم 608 بطول 2 كلم.

زغـوان

100%  بطول 3,5 كلم.

بنـزرت

80%  بنزرت.

باجـة

80%   عمدون بطول 2,3 كلم.

80% جندوبـة

الكـاف

80%  بطول 2 كلم.

سليانـة

70%     بطول 1,9 كلم.

* طرقات بمداخل المدن

 - تهيئة مدخل مدينة المنيهلة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 6 : جندوبة الجنوبية بطول 2 كلم.

V

 - تدعيم الطريق المحلية رقم 539 بطول 2,1 كلم.

  األمطار وتنوير عمومي) بطول 3 كلم.

   رقم 31 ومسلك الشنوة (1005) بطول 1 كلم.

 - تدعيم الطريق المحلية رقم 525 بطول 3,5 كلم.

24 مشروعا بطول 60,5 كلم بـ 24 والية

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 39 (تدعيم وتصريـف ميـاه  

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 39 إلى فوشانة بطول 3,5 كلم.

تدعيم 22,3 كلم من الطرقات المرقمة بـ 3 واليات

وإنجاز محول

 - تدعيم الطريق المحلية رقم 580 بطول 2,7 كلم.

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 437 : المدخل الشمالي لمدينة

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 39 - مدخل مدينة فوشانة

 - تهيئة مدخل مدينة الميدة بين الطريق الجهوية رقم 43 والطريق 

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 134 : مدخل مدينة سمنجة 

 - تدعيم الطريق المحلية رقم 582 بطول 3,8 كلم.

المحتوى الجملي

 - تدعيم الوصلة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 22 والطريق

   الوطنية رقم 1 على مستوى مدخل الحي األولمبي برادس

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 11 : مدخل مدينة باجة من جهة 

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 173 : مدخل مدينة الطويرف 

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 254 - مدخل وادي الليل 

- تدعيم الطريق المحلية رقم 563 - الزهراء بطول 0,6 كلم.

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 4 : سليانة الجنوبية (2*2 مسالك)

 - بناء محول على مستوى الطريق إكس2 - الطريق الوطنية 

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 39 إلى بومهل بطول 4,3 كلم.
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى   بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2015

سنة 2014

سوسـة

70%  رقم 82  قديم بطول 3 كلم.

المنستـير

100%  بطول 2,6 كلم.

100% المهديـة

صفاقـس

100%  بطول 2,4 كلم.

القـيروان

70%  بطول 1,2 كلم.

100% القصريـن

سيدي بوزيـد

100%  بطول 2,2 كلم.

قـابـس

100%  بطول 3 كلم.

مدنـين

100%  بطول 2 كلم.

تطاويـن - تهيئة الطريق الجهوية رقم 119 : المدخل الشمالي لمدينة 

100%  تطاوين بطول 4 كلم.

قفصة

100%   بطول 2 كلم.

100%   بطول 3 كلم.

100%

 -

بنـاء 11 منعرج   *

90%  *

 الشرقية في اتجاه الوردانين

75%  *

61%  *

 *

100% جسر وتتريب 2X2 مسالك

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 903 : مدخل مدينة الرقاب 

 - تهيئة المدخل الجنوبي لمدينة سوسة على الطريق الجهوية 

Vالمحتوى الجملي

 - تهيئة المدخل الشمالي لمدينة سبيطلة بطول 3 كلم.

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 93 : مدينة زاوية قنطش 

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 861: مدخل البرادعة بطول2,7 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 48 : مدخل مدينة السبيخة 

 قبلي بطول 3,2 كلم.

توزر

قبلي

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 934 : مدخل مدينة غنوش 

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 : مدخل رأس جدير بنقردان 

 طرقات مهيكلة للمدن برامج سنوات 2008            2011 :

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 119 : مدخل مدينة جبنيانة 

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 16 : بومهل-المحاسن-دقاش

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 122 (سيدي بوبكر) والطريق  

الجهوية رقم 122 أ2 (أم العرائس): مدخل مدينة سيدي بوبكر

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 206 : مدخل مدينة دوز من جهة 

منعرج مساكن على مستوى الطريق الوطنية  رقم 1 من الجهة

منعرج القصرين عبر الطريق الجهوية رقم 182 والطريق

 الوطنية رقم 17 باعتبار بناء جسر

منعرج حامة قابس عبرالطريق الوطنية رقم 16 باعتبار بناء جسر 10 كلم

منعرج قفصة الطرقات الوطنية رقم 3 و 15 و3 باعتبار بناء 15 كلم

 15 كلم

 10 كلم
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سنة 2015

95%  *

10%  *

 رقم 17 باعتبار بناء جسرين.

85%  *

20%  *

30%  *

 *

60%  *

60%  *

 *

26% الوطنية رقم 17

100%  *

90%  *

70%  *

 برنامج 2012

اقتناء أراضي سوسة / القيروان

وانطالق األشغال   رقم 100 والقيروان بطول 34 كلم

اقتناء أراضي زغوان / سليانة

وانطالق األشغال    بطول 60 كلم

اقتناء أراضي زغوان

وانطالق األشغال 

100% -  برنامج تهيئة الطرقات المرقمة:

برنامج سنة 2009

50%

50%

100%

80%

90%

80% قابس

100% مدنين

100% تطاوين

100% قفصة

100% قبلي

 - مضاعفة الطريق الجهوية رقم 133 بطول 22 كلم

 - مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بين الطريق الجهوية

 29 كلم

الكاف

سليانة

مضاعفة الطريق الجهوية رقم 43 بين سليمان ومنزل بوزلفة

مضاعفة الطريق بين طينة والمحرص

 8 كلم مضاعفة 

على مسافة 37 كلم

على مسافة 76 كلم

تعصير الطريق الوطنية 5  بين الطريق السيارة والكاف

مضاعفة الطريق الوطنية 5 د بين منعرج الكاف والطريق  

مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27  بين تركي و نابل 

 97  كلم 

 - مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بين الفحص وسليانة

على مسافة 45 كلم

تهيئة 878 كلم على 24 والية

على مسافة 30 كلم

على مسافة 14 كلم

 8  كلم 

 22  كلم 

 5,5  كلم 

 25  كلم 

قسط بطول 395 كلم بـ 10 واليات

على مسافة 26 كلم

على مسافة 22 كلم

منعرج باجة على مستوى الطريق الوطنية 6  والطريق الجهوية

رقم 52 والطريق الوطنية رقم 11.

منعرج جندوبة عبرالطريق الوطنية رقم  6  والطريق الجهوية

4,5 كلم مضاعفة  

 6 كلم مضاعفة وجسرين

المحتوى الجملي

مضاعفة الطريق الوطنية رقم 3 في اتجاه الفحص

 8 كلم مضاعفة 

 7 كلم مضاعفة 

منعرج قرمبالية  الطريق الوطنية رقم 1

منعرج المنستير الطريق الجهوية رقم 92

منعرج المهدية الطريق الجهوية رقم 82

مضاعفة وتثليث طرقات محورية :

القيروان

على مسافة 36 كلم القصرين

على مسافة 69 كلم سيدي بوزيد

على مسافة 40 كلم
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سنة 2015

برنامج سنـة 2010

80%

100%

80%

70%

100%

برنامج سنـة 2011

100% تونس  

90% أريانة  

100% منوبة  

100%  بن عروس 

100% نابل 

100% زغوان 

90% بنزرت 

100% المنستير 

90% المهدية 

100% صفاقس 

100% القيروان 

100% سيدي بوزيد 

90% توزر 

برنامج 2014 تهيئة شبكة الطرقات المرقمة  -

منوبة

زغوان

باجة

جندوبة

 على مسافة 43,0 كلم

قسط بطول 158,1 كلم بـ 5 واليات

على مسافة 25,1 كلم        الكاف 

على مسافة 40,7 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 60: الطريق الوطنية رقم 6 بوسالم-

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 56 : والية منوبة - الطريق الوطنية 

   رقم 6 وادي الزرقاء بطول 23,5 كلم.

         سليانة 

        القصرين 

        باجة 

         جندوبة 

 على مسافة 15,5 كلم

 على مسافة 40,1 كلم

على مسافة 24,5 كلم

على مسافة 17,6 كلم

  على مسافة 15,1 كلم

 على مسافة 12,7 كلم

على مسافة 9,6 كلم

على مسافة 53,5 كلم

  الطريق المحلية رقم 638 بطول 9 كلم.

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 643 : منعرج الطريق الجهوية 

 على مسافة 42,0 كلم

   الطريق الجهوية رقم 75 بطول 1,8 كلم.

 على مسافة 5,0 كلم

المحتوى الجملي

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 132: الطريق الوطنية رقم 3 - 

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 46: الطريق الوطنية رقم 4 - والية

   القيروان بطول 13 كلم.

 على مسافة 22,1 كلم

 على مسافة 0,7 كلم

على مسافة 33,2 كلم

قسط بطول 324,8 كلم بـ 13 والية

على مسافة 61,3 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم رقم 56 : والية بنزرت ووالية باجة

   بطول 6 كلم.

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 539 : والية تونس والطريق المحلية

   رقم 132 - حدود والية سوسة بطول 5 كلم.

على مسافة 21,2 كلم

   رقم 527 (2x2 مسالك) بطول 9,7 كلم.

تهيئة 362,5 كلم موزعة على 13 والية
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سنة 2015

الكاف

 القصرين بطول 16 كلم.

سليانة

 الجهوية رقم 74 بطول 10 كلم.

 الجهوية الطريق رقم 133 بطول 4 كلم.

القيروان

القصرين

  الجزائرية بطول 29,4 كلم.

سيدي بوزيد

  سيدي بوزيد بطول 14 كلم.

تطاوين

قفصة

توزر

36,1 كلم.

  الجهوية رقم 99 - الوسالتية بطول 46,5 كلم.

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 60 : والية جندوبة - الطريق 

 الجهوية رقم 74 بطول 13 كلم.

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 60 : الطريق المحلية رقم 384 

   والية سليانة بطول 13 كلم.

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 643 : والية زغوان - الطريق 

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 46 : والية زغوان - الطريق 

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 18 : الطريق الجهوية رقم 79 

 الحدود الجزائرية بطول 14 كلم.

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 83 : الطريق الوطنية رقم 3 - 

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 60 : القصور - حدود والية 

المحتوى الجملي

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 15 : تالبت - بوشبكة الحدود 

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 13 : الطريق المحلية رقم 840 

  زاوية المولدي - الفرضة بطول 12,5 كلم.

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 122 : الطريق الجهوية رقم 122

 الطريق الجهوية رقم 124 والية صفاقس بطول 10,1 كلم.

   رقم 19 بطول 16,7 كلم. 

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 207 : غمراسن - الطريق الوطنية

 الطريق المحلية رقم 1012 (تطاوين الشرقية) بطول 33 كلم.

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 89: الطريق الوطنية رقم 14 - 

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 994: الطريق المحلية رقم 996 

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 3 : نفطة - حدود حزوة بطول 

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 714 : الطريق الوطنية رقم 5 

 المتلوي - الطريق الوطنية رقم 3 بطول 8,2 كلم.

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم E1 122 : المتلوي - الطريق

 الجهوية رقم 201 أم العرائس بطول 18 كلم.
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سنة 2015

برنامج 2014 -  برنامج تدعيم شبكة

الطرقات المرقمة

100%   والية سليانة بطول 11 كلم.

100% باجة

جندوبة

الكـاف

100%

سليانة

100%

القيروان

100%

100%

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 37 : والية منوبة - الطريق

المحتوى الجملي

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 60 : الطريق الجهوية رقم 75 -

   الطريق المحلية رقم 384 بطول 7,2 كلم.

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 78 : الطريق الوطنية رقم 5 -

   الطريق الوطنية رقم 17 بطول 7,2 كلم.

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 60 : الطريق الوطنية رقم 12 

   السرس- الطريق الجهوية رقم 172 بطول 12,1 كلم.

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 47: والية زغوان الطريق الوطنية  

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 12: والية باجة - الطريق الوطنية

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 12: الطريق الوطنية رقم 3 - حفوز

   الطريق الوطنية رقم 803 بطول 21,5 كلم.

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 12 : حفوز والية سليانة بطول

   رقم 2 القيروان - الطريق الوطنية رقم 3 بطول 18,7 كلم.

   25,1 كلم.

 الطريق الجهوية رقم 35 بطول 20 كلم.

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 52: النقطة الكيلومترية رقم 23 -

   نفزة بطول 13 كلم.

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 47 : الطريق الوطنية رقم 4 -

 الوطنية رقم 3 بئر مشارقة بطول 16,5 كلم.

تدعيم 584 كلم موزعة على 14 والية

زغوان - تدعيم الطريق الجهوية رقم 28 : الطريق الجهوية رقم 133 -

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 5 : منعطف المجاز بطول 11 كلم

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 6: الطريق المحلية رقم 618 كلم-

  الطريق المحلية رقم 175 و376 بطول 12 كلم.

  الطريق الجهوية رقم 126 بطول 10 كلم.

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 6: الطريق المحلية رقم 377 كلم-

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 11: والية باجة - الطريق الوطنية

   رقم 17 عين دراهم بطول 30 كلم.

   رقم 5 - بطول 55,5 كلم.
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سنة 2015

القصرين

100%

100%

سيدي بوزيـد

100%

قابـس

100%

مدنيـن

تطاوين

100%

قفصـة

100%

100%

تـوزر

100%

قبلـي

100%

100%

-  برنامج بناء الجسور:

60% سنة 2009

80%

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 210 : قبلي الطريق الوطنية 

قسط ثان : بناء 7 جسور بطول جملي قدره 1010 متر خطي

   43,5 كلم.

بناء 24 جسرا على طول 3420 متر خطي

   بطول 24,5 كلم.

   رقم 16 - الطريق المحلية رقم 951 بطول 7 كلم.

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 : قفصة - المتلوي بطول 

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 201 : الطريق الوطنية رقم 3

   قفصة أم العرائس بطول 37 كلم.

   رقم 104 مطماطة - والية قبلي بطول 40 كلم.

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 111 : تطاوين الطريق الوطنية

   رقم 19 - سمر - الطريق المحلية رقم 99 بطول 43 كلم.

  دوز بطول 6,5 كلم.

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 106 : الطريق الوطنية رقم 3 - 

  الطريق الوطنية رقم 16 بطول 7,5 كلم

جسر المنستير

المحتوى الجملي

 رقم 125 سدي بوزيد-الطريق المحلية رقم 889 بطول 12,5 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 122 بطول 13,8 كلم.

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 : توزر - نفطة بطول 23 كلم.

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 13 : والية سيدي بوزيد - سبيطلة 

   بطول 10,5 كلم.

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 13 : سبيطلة - القصرين

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 1 : النقطة الكيلومترية رقم 577

   بطول 32 كلم.

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 13 : الطريق الوطنية رقم 3-

   والية القصرين بطول 12,4 كلم.

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 83: والية زغوان الطريق الجهوية  

 - تدعيم الطريق المحلية رقم 951: الطريق المحلية رقم 952 - 

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 : الطريق الجهوية القديمة 
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سنة 2015

100% برنامج سنـة 2010

مدنين

توزر

برنامج سنـة 2011

100% القصرين

70% سيدي بوزيد

100% تطاوين

50% قفصة

برنامج 2014

منوبـة

نـابـل

بـاجـة

 بطول 60 مترا.

جندوبـة

الكـاف

 70 مترا.

صفاقـس

   بطول 200 مترا.

القيـروان

   100 مترا.

القصريـن

   140 مترا.

قابـس

   200 مترا.

 - بناء جسر على وادي نبهانة بالطريق الجهوية رقم 171 بطول 

جسر

بناء 7 جسور بطول جملي قدره 740 متر خطي

جسرين

المحتوى الجملي

جسر

جسر

جسر

جسر

على 12 والية

جسر

جسر

جسر

بناء 12 جسرا بطول 1550 مترا خطيا موزعة 

   بطول 60 مترا.

 - بناء جسر على وادي تاسة بالطريق الجهوية رقم 60 بطول 

 - بناء جسر على وادي بولـذيـاب بالطريق الوطنية رقم 14 

 - بناء جسر على وادي الغرم بالطريق الوطنية رقم 1 بطول 

 - بناء جسر على وادي العوجة (60x2) بالطريق الوطنية رقم 5

   بطول 20 مترا.

 - بناء جسر على وادي بوعرقوب (40x2) بالطريق الوطنية 

 رقم 1 بطول 80 مترا.

 - بناء جسر على وادي لحمر بالطريق الجهوية رقم 29 

 - بناء جسر على وادي بوجـاريـن بالطريق الوطنية رقم 6 

 - بناء جسر على وادي الرمل بالطريق الجهوية رقم 84 بطول 

 المهدية

 القيروان

بناء 4 جسور بطول 950 متر خطي

جسر

بنزرت

باجة
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سنة 2015

مدنيـن

   120 مترا.

قفصـة

تـوزر

تطوير الشبكة الجهوية للطرقات:  -

برنامج سنـة 2010

20%

12%

50%

25%

100% برنامج سنـة 2011

20% برنامج سنـة 2012

زغوان

باجـة

الكـاف

سليانـة

القصرين

قفصـة

100% تعبيد المسالك الريفية:                برنامج 2013  -

تونس

منوبة

بن عروس

نابـل

زغـوان

بنزرت

باجـة

جندوبـة

الكـاف

سليانـة

سوسـة

المنستير

   5   مسالك بطول 31.1 كلم

   8   مسالك بطول 23.5 كلم

   4   مسالك بطول 17.5 كلم

على مسافة 16,0 كلم

على مسافة 22,5 كلم

بناء 66 كلم من الطرقات الجديدة

على مسافة 13,4 كلم

 الطريق الجهوية رقم 76 (تبرسق)

 الطريق الجهوية رقم 49 (قصر بوخريص)

   بناء 201 كلم من الطرقات الجديدة موزعــة 

 الطريق الجهوية رقم 28

   3   مسالك بطول 13.5 كلم

 على مسافة 44 كلم

   2  مسالك بطول 10 كلم

 - بناء جسر على وادي ميداس بالطريق الوطنية رقم 16 بطول 

 الطريق الجهوية رقم 79

المحتوى الجملي

 - بناء جسر على وادي أم تمر بالطريق الوطنية رقم 1 بطول 

   1   مسلك بطول 1.5 كلم

 الطريق الجهوية رقم 124 بوعمران في اتجاه سيدي بوزيد

 تعبيد 131 مسلكا بطول 683.2 كلم موزعة على 23 والية

       بنزرت 

        باجة 

        الكاف 

        سليانة 

          قابس 

تهيئة 141 كلم من الطرقات الجديدة

  على مسافة 31 كلم

         تطاوين 

على مسافة 14,1 كلم

  على 6 واليات

 الطريق الجهوية رقم 85 و91 سبيبة / حيدرة

   3   مسالك بطول 16 كلم

   8   مسالك بطول 50 كلم

   3   مسالك بطول 18.2 كلم

 - بناء جسر على وادي المالح بالطريق الجهوية رقم 15 بطول 

   200 مترا.

   180 مترا.

   8   مسالك بطول 31.3 كلم

   17   مسلك بطول 61.7 كلم

   6   مسالك بطول 33.5 كلم

 بناء 75 كلم من الطرقات الجديدة
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سنة 2015

المهديـة

صفاقـس

القيـروان

القصريـن

سيدي بوزيد

قابـس

مدنيـن

تطاويـن

قفصـة

تـوزر

قبلـي

 -

برنامج سنـة 2010

30%

100%

100%

100% نابـل

100% زغوان

60% بنزرت

70% باجة

60% جندوبة

90% الكاف

100% سليانة

100% سوسة

100% المنستير

برنامج سنـة 2011

60% المهدية

100% صفاقس

95% القيروان

90% القصرين

70% سيدي بوزيد

 6 مسالك

تهيئة 36 مسلكا على مسافة 444 كلم

مسلكين

5 مسالك

مسلك

 4 مسالك

بن عروس

تهيئة 43 مسلكا على مسافة 315 كلم

   1   مسلك بطول 27 كلم

   2  مسالك بطول 11 كلم

مسلك

   2  مسالك بطول 7 كلم

   2  مسالك بطول 28 كلم

المحتوى الجملي

أريانة 

منوبة

تهيئة 244 مسلكا بطول 1760 كلمبرنامج تهيئة المسالك الريفية: 

   3   مسالك بطول 19 كلم

   19   مسلك بطول 77.6 كلم

مسلكين

مسلك

   1   مسلك بطول 3 كلم

مسلكين

   4   مسالك بطول 15.2 كلم

   3   مسالك بطول 25.6 كلم

4 مسالك

 6 مسالك

   23   مسلك بطول 127 كلم

   3   مسالك بطول 35 كلم

5 مسالك

 5 مسالك

6 مسالك

4 مسالك

3 مسالك

8 مسالك



214

ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز لسنة 2015

سنة 2015

100% قابس

100% مدنين

100% تطاوين

70% قفصة

100% توزر

100% قبلي

30%

زغوان

الكاف

باجة

جندوبة

سليانة

القيروان

القصرين

سيدي بوزيد

قابس

مدنين

تطاوين

قفصة

توزر

قبلي

برنامج 2012

50%

منوبة

بن عروس

نابـل

زغـوان

بنزرت

باجـة

جندوبـة

الكـاف

سليانـة

سوسـة

11 مسلكا

7   مسالك

4   مسالك

5   مسالك

 مسلكين

16 مسلكا

تهيئة 116 مسلكا على مسافة  749,3 كلم 

5   مسالك

 مسلك

17  مسلك

 مسلك

18 مسلكا

 مسلك

 على 14 والية ذات أولوية

29 مسلكا

 تهيئة 181 مسلكا على مسافة 1014.4 كلم موزعة

 6 مسالك

المحتوى الجملي

2   مسالك

8  مسالك

13 مسلكا

موزعة على 22 والية

1   مسلك

11  مسلك

7   مسالك

3   مسالك

12 مسلكا

برنامج سنـة 2011 (إضافي)

3   مسالك

25 مسلك

6   مسالك

11 مسلكا

3   مسالك

13 مسلكا

3 مسالك

3   مسالك
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سنة 2015

المنستير

المهديـة

صفاقـس

القيـروان

القصريـن

سيدي بوزيد

قابـس

مدنيـن

تطاويـن

قفصـة

تـوزر

قبلـي

10%  -

مشاريع أخرى :  -

30% سوسة

90% تطاوين

  مسافة 43 كلم.

تهيئات السالمة المرورية :                       برنامج 2012  -

تونس / بن عروس

30%

30%  - الطريق الوطنية رقم 3 بين فوشانة والمحمدية

سليانـة

10%  رقم 117

10%

10% نقاط مختلفة

60%                   برنامج 2013

20% تونس 

20%  محول الدندان

20%

 تحديد البرنـامج يتم باعتبـار األولويـة من حيث عدد الحوادث

  وفقا آلخر اإلحصائيات المعتمدة.

 - مضاعفة الطريقين المحليتين رقمي 814 و812  عبر الطريق

3   مسالك

5   مسالك

 المحلية رقم 844 على مسافة 11,6 كلم.

4   مسالك

9   مسالك

3   مسالك

7   مسالك

4   مسالك

معالجة النقاط السوداء بشبكة الطرقات:

5   مسالك

10  مسالك

5   مسالك

 تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مناطق : 

 - الزهراء - حمام األنف - حمام الشاطئ - برج السدرية 

 - تعبيد الطريق السياحية قرماسة - قصر غيالن بغمراسن على

4   مسالك

( الطريق المحلية رقم 845 - هرقلة - الطريق السيارة)

3   مسالك

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 12

. انجاز  ممر علوي على مستوى الطريق المحلية رقم 452 

 - تنوير عمومي

مشاريع تهيئة وبناء طرقات على مسافة 95,6 كلم موزعة كما يلي :

المحتوى الجملي

. انجاز 4 ممرات علوية على مستوى الطريق الوطنية رقم 9

. انجاز ممر علوي على مستوى الطريق الجهوية رقم 21 

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 4 على مستوى النقطة  الكيلومترية
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سنة 2015

بن عروس

20%

سوسـة

20%   مستوى حي المطار

100% نقاط مختلفة

10%

100%  -

100%

 -

70% جندوبة

الكـاف

70%   8.4 كلم

100% القصريـن

100% تطاويـن

70% تـوزر

100% تدعيم شبكة المسالك الريفية:                                    برنامج 2013  -

أريانة

منوبة

بن عروس

نابل

زغوان

بنزرت

باجة

جندوبة

الكاف

سليانة

سوسة

المنستير

 (577 كلم تغليف مضاعف) بـ23 والية 

6 مسالك بطول 22 كلم

5 مسالك بطول 30.5 كلم

11 مسلك بطول 57 كلم

 - الطريق الوطنية رقم 4 بطول 26 كلم

 - الطرقات الوطنية رقم 6 ورقم 7 ورقم 11 بطول 28.7 كلم

 - الطريق الجهوية رقم 80 والطريق المحلية رقم 747 بطول

 . تنوير عمومي

 81.4 كلم تدعيم و57.9 كلم تهيئة موزعة على 5 واليات

المحتوى الجملي

 صيانة 1021.1 كلم من شبكة الطرقات المرقمة منها

. انجاز ممر علوي على مستوى الطريق الجهوية رقم 82 على

 حمام االنف

 . اصالح وانجاز مخفضات للسرعة وتركيز اشارات عاكسة

  بالمنعرجات

5 مسالك بطول 52.3 كلم

 - الطريق الجهوية رقم 112 بطول 51.4 كلم

 تحسين 139.3 كلم من الطرقات المرقمة الحدودية :

4 مسالك بطول 20.8 كلم

5 مسالك بطول 15.7 كلم

12 مسالك بطول 54 كلم

18 مسلك بطول 110.5 كلم

 تدعيم 222 مسلكا ريفيا معبدا بطول إجمالي 

  قدره 1496 كلم موزعة على 23 والية :

12 مسلك بطول 75.6 كلم

الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور:       برنامج 2013

6 مسالك بطول 38 كلم

تحسين البنية االساسية للطرقات الحدودية:       برنامج 2013

. انجاز ممر علوي على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 

2 مسالك بطول 13 كلم

 - الطريق الجهوية رقم 201 بطول 24.8 كلم

15 مسلك بطول 77.35 كلم

تغليف مضاعف بـ 23 والية

صيانة 997,7 كلم من الطرقات المرقمة منها 849,9 كلم   برنامج 2014
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سنة 2015

المهدية

صفاقس

القيروان

القصرين

سيدي بوزيد

قابس

مدنين

تطاوين

قفصة

توزر

قبلي

برنامج 2014

95%

أريـانـة

منوبـة

بن عروس

نـابـل

زغـوان

بنـزرت

باجـة

جندوبـة

   بطول 10 كلم.

   بطول 5 كلم.

 - تدعيم مسلك الحاليسية باجة الشمالية بطول 8 كلم.

3 مسالك بطول 15 كلم

9 مسالك بطول 101.3 كلم

تدعيم 58 مسلكا بطول 419,7 كلم مع صيانة منشأة فنية

 - تدعيم مسلك صاحب الجبل - إبان - دار شيشو الهوارية

15 مسلك بطول 99 كلم

3 مسلك بطول 57 كلم

 - تدعيم مسلك العهد الجديد بمرغنة بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك الغرايسية باجة الجنوبية بطول 2,5 كلم.

المحتوى الجملي

 - تدعيم مسلك الغرفة عمدون بطول 10 كلم.

 - تدعيم مسلك نوال - بوشراي (قرية نوال الطريق الجهوية  

 - تدعيم مسلك محمد لزرق الرخاء من معتمدية غار الدماء 

12 مسلك بطول 110 كلم

 - تدعيم مسلك بمرغنة II بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك الطواجنية - بازينة جومين بطول 8 كلم.

 - تدعيم مسلك الهري الباردي مجاز الباب بطول 5,5 كلم.

10 مسالك بطول 75 كلم

19 مسلك بطول 131.6 كلم

2 مسالك بطول 10 كلم

14 مسلك بطول 110.1 كلم

14 مسلك بطول 102.4 كلم

20 مسلك بطول 116.5 كلم

موزعة على 22 والية

 - تدعيم مسلك سيدي يونس بطول 5 كلم.

 - تدعيم مسلك الشليبي المرناقية بطول 7 كلم.

  رقم 41 - مسلك 304) قرمبالية بطول 4 كلم.

 - تدعيم مسلك سيدي عبد الحكيم الجنوبية من معتمدية وادي مليز 

   بطول 8,5 كلم.

 - تدعيم مسلك سوغاس الرقبة بطول 11 كلم.

 - تدعيم مسلك المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك الفوار تبرسق بطول 2 كلم.
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سنة 2015

الكــاف

سليانة

سوسة

المنستير

المهدية

صفاقس

القيروان

القصرين

سيدي بوزيد

المحتوى الجملي

 - تدعيم مسلك الخروع الغربية بطول 9 كلم.

    23 كلم.

   بطول 2 كلم.

 - تدعيم مسلك الشعال - الطريق الوطنية رقم 1 المحرس 

   بطول 12 كلم.

 - تدعيم مسلك زعفرانة إلى مدرسة سيدي عمر الكناني (القيروان

 - تدعيم مسلك طربخانة بسبيطلة بطول 2 كلم.

 - إعادة بناء منشأة فنية على وادي الدفيالية بالحاجب.

 - تدعيم مسلك جوب بن غذاهم بالعيون بطول 12 كلم.

 - تدعيم مسلك قلعة السنان بطول 5 كلم.

 - تدعيم مسلك القرعة بطول 12 كلم.

 - تدعيم مسلك سيدي الحبيب الرويعي من معتمدية عين دراهم

 - تدعيم مسلك الجم - العشابة بطول 7,6 كلم.

 - تدعيم مسلك 1561 بين الوردانين والبرجين بالوردانين بطول

 - تدعيم مسلك لندرية بوفيشة بطول 7,2 كلم.

 - تدعيم مسلك الحوايز المكناسي بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك السواسي - سيدي بوهالل - الطريق المحلية 

 رقم 835 بطول 13,5 كلم.

 - تدعيم مسلك السعد - المساكنية بطول 3,7 كلم.

 - تدعيم مسلك إبراهيم الزهار بسبيبة بطول 8 كلم.

 - تدعيم مسلك المساعدية (الشراردة) بطول 6 كلم.

 - تدعيم مسلك الموسيات 1 (بوحجلة) بطول 8 كلم.

 - تدعيم مسلك الخبن الشمالية (نصر اهللا) بطول 9 كلم.

   الجنوبية) بطول 4 كلم.

   بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك الباطن (101 أ) الدهماني بطول 5 كلم.

 - تدعيم مسلك فرشان ساقية سيدي يوسف بطول 11 كلم.

 - تدعيم مسلك سجة  سانية شريط بطول 3 كلم.

 10 كلم.

 - تدعيم مسلك الطريق الوطنية رقم 1 - الميناء بالصخيرة

 - تدعيم مسلك اللطايفية - الشعال بئر علي بن خليفة بطول 

 - تدعيم مسلك كروسية سيدي الهاني بطول 10 كلم.

 - تدعيم مسلك التطهير مساكن بطول 6 كلم.
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سنة 2015

  6,5 كلم.

قابس

مدنين

 بطول 4 كلم.

تطاوين

قفصة

توزر

 23,5 كلم.

II

30%  -

30%  -

 -

30%  -

30%  -

 -

30%  -

برنامج 2014

 -

 -

 -

حماية دار شعبان من اإلنجراف البحري.

حماية فالز المنستير من اإلنجراف البحري

حماية شاطئ حومة السوق جربة وأجيم من اإلنجراف البحري.

حماية الهياكل البحرية من االنجراف البحري:

حماية شواطئ بنزرت من اإلنجراف البحري (القسط الثاني).

حماية شواطئ الشابة من اإلنجراف البحري.

حماية شواطئ المهدية من اإلنجراف البحري

أشغال جهر الميناء القديم بغار الملح.

حماية شواطئ والية بن عروس من اإلنجراف البحري.

حماية شواطئ الشابة من اإلنجراف البحري

حماية شواطئ طبرقة من اإلنجراف البحري

 - تدعيم مسلك االسعادة (منزل بوزيان) بطول 5,5 كلم.

   قليب الدخان عبر بنغيلوف بالحامة بطول 9,2 كلم.

المحتوى الجملي

 - تدعيم مسلك معصرة بن جاء باهللا - حي مارس مدنين الجنوبية

 - تدعيم مسلك العجايرية والغرايرة بالمطوية بطول 5,5 كلم.

 - تدعيم مسلك ورجين - قصر الجديد بني خداش بطول 13 كلم

 - تدعيم مسلك كوتين- حي شعورة مدنين الشمالية بطول 1,5 كلم

 - تدعيم مسلك االبراهمية حدود الشراردة (أوالد حفوز) بطول

 - تدعيم مسلك صبرة (سيدي علي بن عون) بطول 9,3 كلم.

 - تدعيم المسلك الرابط بين الطريق الوطنيو رقم 1 ومنطقة

 - تدعيم مسلك الصوالحية بطول 4,5 كلم.

 - تدعيم مسلك فطناس بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك البركة بطول 8,7 كلم.

 - تدعيم مسلك كتانة وادي الحجل بمارث بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك رأس الواد (تطاوين الجنوبية) بطول 13 كلم.

 - تدعيم مسلك حكمة البساطمة (تطاوين الشمالية) بطول 11 كلم.

 - تدعيم مسلك السعايدية بطول 4,5 كلم.

 - تدعيم مسلك باطن زانوش بطول 4,5 كلم.

 - تدعيم مسلك توزر - مراح لحوار (توزر - نفطة) بطول 

 - تثبيت سفح وأسفل الحاجز بالحجارة.

 - إعادة بناء الطبقة الفوقية بالخرسانة المسلحة.

 - إنجاز حاجز واقي على مسافة 450 مترا.

 - حماية أسفل الكرنيش بالحجارة على مسافة 450 مترا.

 - بناء مدارج من الخرسانة المسلحة.

 - إنجاز فسحة شاطئية.

 - هدم األجزاء المتداعية للطبقة الفوقية للحاجز.
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سنة 2015

حماية المدن من الفيضانات: III

 -

 برنامج 2012

45% تونس

100% باجـة

100% منوبة

100% نابل

100% جندوبة

100% جندوبة

100% قابـس

90% قفصـة

100% تطاوين

100% تطاويـن

 برنامج 2013

90% زغوان

80% جندوبـة

100% بن عروس

100% بن عروس

100% بن عروس

100% القصرين

100% المنستير

100% سيدي بوزيد

50% القيروان

100% تطاوين

100% صفاقس

100% نابل

برنامج 2014

100% منوبـة - مدينة برج العامري

60% بن عروس - مدينة حمام الشط (القسط الثالث)

100% باجـة - مدينة برقو

100% الكـاف

100% صفاقس

50% القصرين

5% القيروان - سهل ومدينة القيروان (القسط الثاني)

50% سيدي بوزيد - مدينة المزونة

80% قفصـة

المزطورية

حماية 31 مدينة من الفيضانات:                 

تونس الغربية

فوشانة

قصر عيالن

دوار هيشر

 سيدي عويدات

تطاوين

عين دراهم

سيدي بوزيد

صفاقس

وادي مليز

الحمامات ونابل 

فريانة

 باجـة

حمام االنف

 - منطقة طينة

 - مدينة سبيطلة

 - مدينة المتلوي

غار الدماء

بوحجر

المطوية

المرازقة والحمامات ونابل

المحمدية

العال

 - مدينة السرس

الرديف

المحتوى الجملي
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سنة 2015

80% بنزرت

80% تونس

80% تونس

80% أريانة

80% أريانة

80% نابل

80% القيروان

80% سيدي بوزيد

80% القصرين

80% صفاقس

80% قابس

80%

50%

100%  برنامج 2013

50%

 و8 مجالس جهويـة وذلك بـ :

 - بناء مساكن اجتماعية (بناء 12000 مسكنا اجتماعيا)

 - تحسين حوالي 15800 مسكن.

     بمنطقة السيجومي.

 .إنجاز 54 ملعب حي - 

  وجمعياتي )

 - إنجاز 67 فضاء متعدد اإلختصاصات ( رياضي ثقافي وشبابي

 - تعبيد حوالي 955 كلم من الطرقات.

 - مد حوالـي 258 كلم من قنـوات تطهيـر 

 - مد حوالي 146 كلم من قنوات صرف مياه األمطار.

 IV- برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى:

 - إقامة 41 فضاءا صناعيا أواقتصاديا.

   منطقة بير مسوغة وحشاد

   منطقة البحر األزرق 

   منطقة بيرين - سيدي حسين

   منطقة كرش الغابة التضامن المنيهلة

   منطقة جعفر - رواد

 V- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي:       برنامج 2012

   منطقة النوامر

   منطقة األولمبي

 - تركيز حوالي 19685 نقطة إنارة عمومية.

   منطقة زريق واألمل

المحتوى الجملي

 - القسط الثانـي من مشروع مدينـة عمر المختار

   المياه المستعملة.

   منطقة التبان (البورجي)

 ( 119 حيا بها 132 ألف مسكن يقطنها حوالي 685 ألف ساكن )

VI- برنامج تهذيب وإدماج أحياء سكنية كبرى:(2016-2012)

 - القضاء على ظاهرة األكواخ والمساكن البدائية

( وكالة التهذيب والتجديد العمراني صاحبة منشأ مفوض)

 - تهذيـب 119 حيا موزعيـن علـى 62 بلديـة

   منطقة سلتان وفندق الجديد

   منطقة البحاير 1 و 2 و 3
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2015

I

تونـس

منوبـة

بن عروس

نابـل

زغـوان

  بطول 54.1 كلم

بنزرت

باجـة

جندوبـة

الكـاف

سليانـة

سوسـة

المنستير

  و48 والطريقين المحليتين رقمي 819 و865 بطول 42.5 كلم

  والطريقين المحليتين رقمي 628 و716 بطول 79.5 كلم

    الطرقات والجسور

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 9 والطرقات الجهوية رقم 21 و23 و31 و33

  و72 و74 والطرقات المحلية رقم 730 و742 و919 بطول 50 كلم

   و36 والطرقات المحلية رقم 561 و565 و574 بطول 20.3 كلم

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 1 والطرقات الجهوية رقم 33أ1 و33أ4 و35

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 4 و18 والطريق الجهوية رقم 73

 - صيانة الطرقات الجهوية رقم 26 و27 و34 و35أ و42 و44 والطريقين

   بطول 44 كلم

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 3 والطرقات الجهوية رقم 36 و40 و48

  و52 والطريق المحلية رقم 377 بطول 18.5 كلم

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 17 و18 والطرقات الجهوية رقم 71

 - صيانة الطرقات الوطنية رقم 1 و1د و2 والطريقين الجهويتين رقمي 35

 و133 و133د والطرقات المحلية رقم 625 و627 و630 و633 و641

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 8 قديمة والطرقات الجهوية رقم 58 و51 و69

  53 و61 والطريق المحلية رقم 381 بطول 60.5 كلم

تغليف مضاعف بـ 23 والية

 - صيانة الطرقات الوطنية رقم 6 و11 و17 والطريقين  الجهويتين رقمي

 والطرقات المحلية رقم 450 و452 و453 و459 و550 بطول 8.5 كلم

 - صيانة الطرقات المحلية رقم 501 و509 و512 و513 و525 و576

  و69أ1 والطرقات المحلية رقم 338 و303 و321 بطول 80.5 كلم

 - صيانة الطرقات الوطنية رقم 5 و6 و11 والطرقات الجهوية رقم 28 و50

المحتوى الجملي
  بيان ألهم المشاريع و البرامج الجديدة 

لسنة 2015
V

صيانة 1150,6 كلم من الطرقات المرقمة منها 895,7 كلم1- الصيانة الدورية لشبكة        برنامج 2015

  المحليتين رقمي 480 و598 بطول 41.4 كلم

الطرقـات والجسـور:

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 1 والطرقات الجهوية رقم 82 و88 و93 و94
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى
سنة 2015

المهدية

صفاقس

القيروان

القصرين

سيدي بوزيد

قابـس

مدنيـن

تطاويـن

قفصـة

تـوزر

قبلـي

         برنامج 2015

تونس  * تدعيم الطرقات

أريانـة

منوبـة

بن عروس

 - صيانة الطرقات الوطنية رقم 3 و16 و20 والطريق الجهوية رقم 106

   و867 بطول 57.1 كلم

   و100أ و191 والطرقات المحلية رقم 829 و853 و856 و858 و866

  بيان ألهم المشاريع و البرامج الجديدة 
لسنة 2015

V

تدعيم 34,4 كلم من الطرقات المرقمة بـ4 واليات

  و96 والطريق المحلية رقم 906 بطول 89.4 كلم

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 2 و3 والطريقين الجهويتين رقمي 81

 - صيانة الطريقين الجهويتين رقمي 87 و96 بطول 35 كلم

  206 و210 والطريق المحلية رقم 796 بطول 66.2 كلم

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 16 و20 والطريقين الجهويتين رقمي

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 19 والطرقات الجهوية رقم 111 و112 و207

 المحليتين رقمي 942 و970 بطول 87.5 كلم

  بطول 17.9 كلم

  المحلية رقم 518 بطول 8.4 كلم

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 5 - المرناقية بطول 6.5 كلم

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 5 ( ن ك 0 - 10.2) و( ن ك 2.2 - 5.0)

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 1 و2 والطريقين الجهويتين رقمي 89

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 - الحنايا - حدود الوالية بطول 6.5 كلم

   والطريق المحلية رقم 900 بطول 21.9 كلم

  و86 والطريق المحلية رقم 803 بطول 62.5 كلم

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 17 والطريق الجهوية رقم 85 بطول 37.1 كلم

المحتوى الجملي

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 3 و3أ والطريقين الجهويتين رقمي 13

  والطرقات المحلية رقم 1003 و1007 و1014 و1017 بطول 53 كلم

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 3 و15 والطريق الجهوية رقم 123

  و14 والطريقين المحليتين رقمي 891 و900 بطول 44.9 كلم

 - صيانة الطرقات الوطنية رقم 1 و15 و16 والطريق الجهوية رقم 116

  بطول 78.3 كلم

 - صيانة الطرقات الجهوية رقم 19 و108أ و115 و203 و207 والطريقين

* صيانة منشآت فنية وفواصل وجسور 

2- طرقات تونس الكبرى

  بطول 13 كلم

 - تدعيم الطريق المحلية رقم 521 :  الطريق الوطنية رقم 8 - الطريق 
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2015

تونس  * بناء محـول

بن عروس  * بناء طرقات جديدة

         برنامج 2015

القصرين

برنامج 2015

تونس

أريانة

منوبة

بن عروس

نابـل

زغـوان

بنـزرت

باجـة

جندوبـة

الكـاف

سليانـة

سوسـة

المنستـير

المهديـة

صفاقـس

القـيروان

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 457 (ز4) - مدخل مدينة مقرين بطول 1,6 كلم 

 - تهيئـة الطريق المحلية رقم 579 والطريق المحلية رقم 625 - مدخل

 - تهيئـة الطريق الوطنيـة رقم 7 - مدخل مدينـة نفزة من جهـة طبرقة

  بيان ألهم المشاريع و البرامج الجديدة 
لسنة 2015

V

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 525 - مدخل مدينة طبربة بطول 2,5 كلم

المحتوى الجملي

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 10 بطول 1,2 كلم

 الجهوية رقم 87 - مفترق الطريق الوطنية رقم 2- الطريق الوطنية رقم 2 د)

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 17 مدخـل مدينـة الكاف بطول 2,5 كلم 

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 822 مدخل مدينة سوسة بطول 1,5 كلم 

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 88 مدخـل مدينة جمال بطول 2 كلم 

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 842 المدخل الجنوبي لمدينة كسرى بطول 3 كلم

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 921 بين طريقي تنيور وقرمدة بطول 3,5 كلم 

 مدخل القيروان بطول 3,9 كلم

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 2 (مفترق الطريق الوطنية رقم 2 - الطريق

 - تهيئة مدخل مدينة بنزرت من جهة الطريق المحلية رقم 430 بطول 3 كلم

 - تهيئة مفترق مدخل قنطرة بنزرت على مستوى تقاطع الطريق الوطنية

24 مشروعا بطول 61,2 كلم بـ 24 والية

 بطول 2 كلم 

 - بناء محول يضم منشأتين DT لربط محمد الخامس LNS بشارع ضفاف

   البحيرة بجهة القرش األكبر نهج غانا

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 6 المدخل الشمالي لمدينة جندوبة بطول 3,75 كلم 

   رقم 8 والطريق الجهوية رقم 50 بقلعة األندلس

 بئر مشارقة بطول 3 كلم 

 - بناء منشأة فوق السكة الحديدية لتأمين الربط بين الطريق الوطنية رقم 1 

 والطريق z4 بمدينة مقرين

 - بناء منعرج تالة : الطريق الوطنية رقم 17 بطول 8 كلم 

3- طرقات مهيكلة للمدن

4- طرقات بمداخل المدن

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 82 مدخل مدينة قصور الساف بطول 3,8 كلم 

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 612  العابرة لمدينة الصمعة بطول 2 كلم 
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2015

القصريـن

سيدي بوزيـد

قـابـس

مدنـين

تطاويـن

قفصة

المسالك الريفية

تونس

أريانة

منوبة

بن عروس

نابـل

زغـوان

بنزرت

باجـة

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 16 مدخل مدينتي المحاسن ودقاش بطول 4 كلم

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 899  مدخل منزل ميمـون قفصة الشماليـة

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 19 مدخل مدنين من جهة تطاوين بطول 3 كلم 

 - مسلك سيدي مروان بطول 2,5 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 104 مدخل مدينة قبلي بطول 2 كلم 

  بيان ألهم المشاريع و البرامج الجديدة 
لسنة 2015

قبلي

 - المسلك الرابط بين البطان والحثرمين بالبطان بطول 3 كلم

V

 - مسلك بئر الزيتون بطبربة بطول 3,5 كلم

 - مسلك طريق الشاطئ ميناء الهوارية - الهوارية بطول 6 كلم

 - مسلك بئر الجزار بطول 3 كلم

 - مسلك أوذنة بطول 1 كلم

 - مسلك بوسعادة باجة الشمالية بطول 5,5 كلم

توزر

 - مسلك االوراردة بئر مشارقة بطول 2 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 83  مدخل مدينة سيدي بوزيد بطول 2,5 كلم 

  بطول 1,5 كلم 

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 19 مدخل مدخل تطاوين (قسط 2) بطول 4 كلم 

المحتوى الجملي

صيانة 80 مسلك بطول 526.6 كلم بـ 24 والية

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 182 المدخل الشرقي لمدينة القصرين بطول 2 كلم 

 - مسلك ديار الحجاج - قرعة ساسي قربة بطول 9 كلم

 - مسلك الرماضنية - صواف بطول 10 كلم

 - مسلك سيدي ناجي - عين البطوم (جزئي) الناظور بطول 4 كلم

 - مسلك العقايلية زغوان بطول 3 كلم

 - مسلك جنايحية الفحص بطول 3 كلم

 - مسلك الشوايحية وادي الخضراء - الفحص بطول 4 كلم

 - مسلك المجالس عمدون- نفزة بطول 16 كلم

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 15 مدخل مدينة منزل حبيب بطول 3 كلم 

 - مسلك ماركي بطول 2,2 كلم

5- الصيانة الدورية لشبكة        برنامج 2015

 - مسلك بني طون I وII بنزرت الجنوبية بطول 5 كلم

 - الماتلين بنزرت الجنوبية بطول 3 كلم

 - تدعيم مسلك 402B الحويشات بنزرت الجنوبية بطول 10 كلم
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2015

جندوبة

الكاف

  السرس بطول 10 كلم

  منصور الكاف الشرقية بطول 3 كلم

سليانة

سوسة

المنستير

   رقم 93 بني حسان بطول 5 كلم

المهدية

صفاقس

    بطول 7,5 كلم

 - مسلك الروحية الجميالت الروحية بطول 25 كلم

 - مسلك أوالد بوهاني بوعرادة بطول 4,2 كلم

 - مسلك أوالد منجة زرمدين بطول 5 كلم

 - مسلك األفران (من القاصة 11 إلى العوابد) صفاقس الجنوبية بطول 2,5 كلم

 - المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم 119 والعوادنة منزل شاكر

 - الجزء الثاني من مسلك نبهانة الزاوية القصيبة الثريات بطول 1 كلم

 - مسلك المسعدين القصيبة الزاوية - القصيبة الثريات بطول 2 كلم

 - مسلك عدد 1555 بين الطريق الجهوية رقم 181 والطريق الجهوية 

 - مسلك لضياف المكنين بطول 2 كلم

 - جزء من مسلك الشياب أهل جميع القلعة الكبرى بطول 3 كلم

 - مسلك الشرقي - الطريق المحلية رقم 885 بونومة قرقنة بطول 4,2 كلم

 - المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 17 ومدينة الكاف عبر سيدي 

  بيان ألهم المشاريع و البرامج الجديدة 
لسنة 2015

V

 - مسلك جامة - بورويس سليانة الشمالية بطول 24 كلم

 - مسلك بئر العفو القطار مكثر بطول 8 كلم 

 - مسلك األبرص (الطريق الوطنية رقم 12 - الطريق الوطنية رقم 18)

 - جزء من مسلك الشويشة العلوج سيدي بوعلي بطول 10 كلم

 - مسلك المساكنية قصور الساف بطول 3,2 كلم

 - مسلك الجم - العبابسة الجم بطول 12 كلم

 - مسلك المحارزة - الطويبية هبيرة بطول 5 كلم

 - مسلك الحثرمين السواسي بطول 4,5 كلم

 - مسلك الماليكية - بوسليم أوالد الشامخ بطول 8 كلم

المحتوى الجملي

 - مسلك الغريبة - في اتجاه بئر علي الغريبة بطول 12 كلم

 - مسلك المحجوبة - بئر العفو قلعة سنان بطول 5 كلم

 - مسلك عرقوب الخرشف تبرسق بطول 7 كلم

 - مسلك أوالد سالم منتزه دجبة تيبار بطول 2,5 كلم

 - مسلك الحوش القلعة من معتمدية غار الدماء بطول 8 كلم

 - مسلك وجه السوق من معتمدية طبرقة بطول 18,3 كلم

 - مسلك بئر العش قبالط بطول 3 كلم
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2015

القيروان

القصرين

سيدي بوزيد

قابس

    بطول 4 كلم

مدنين

تطاوين

قفصة

 - مسلك أوالد طالب القطار بطول 1,7 كلم

 - مسلك أجيم - قاللة أجيم بطول 11 كلم

 - مسلك باطن القزاح منزل حبيب بطول 11 كلم

 - مسلك حقونة - الطريق الجهوية 82 ساقية الدائر بطول 2,3 كلم

 - مسلك بئر الزواري قفصة الشمالية بطول 8,2 كلم

 - مسلك بني مهيرة - قصور الشقائق بطول 6 كلم

 - مسلك أوالد أحمد بن سعد قفصة الشمالية بطول 7 كلم

 - مسلك الخير - المظهار بني خداش بطول 5 كلم

 - مسلك بير جالص الشبيكة بطول 3,2 كلم

 - مسلك المسيرب - الوسالتية بطول 7 كلم

 - مسلك هندي الزيتونة السبيخة بطول 5,6 كلم

 - مسلك العيثة الجبيالت - الشبيكة بطول 4 كلم

  بيان ألهم المشاريع و البرامج الجديدة 
لسنة 2015

Vالمحتوى الجملي

 - مسلك الطريق الجهوية رقم 82 بليانة الشرقية جبنيانة - العامرة بطول 5,5 كلم

 - مسلك الزيتونة العيايشة بلخير بطول 6,7 كلم

 - مسلك العامرة سيدي بوزيد الشرقية بطول 4 كلم

 بطول 6 كلم

 - مسلك القصعات - الطريق الوطنية رقم 2 بوحجلة بطول 4,5 كلم

 - مسلك الهوادفية الحاجب بطول 4 كلم

 - مسلك والي الطريق الوطنية رقم 15 منزل حبيب بطول 10 كلم

 - مسلك الجديدة سيدي صالح السند بطول 3,7 كلم

 - مسلك أوالد عباس بطول 5 كلم

 - مسلك بوحية بودرياس فريانة بطول 20 كلم

 - مسلك عين زيان سبيبة بطول 10 كلم

 - مسلك باطن الغزال جلمة بطول 20,5 كلم

 - مسلك مغيلة السبالة بطول 12,6 كلم

 - مسلك الصنم - حسي الحـداد الطريق الوطنيـة رقم 1 مدنين الجنوبيـة 

 - مسلك زمرتن مارث بطول 4 كلم

 - المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 1 ومنطقة الزركين 2 مارث

 - مسلك أم الزقار بالذهيبة بطول 3 كلم

 - مسلك المرابطين بغمراسن بطول 7 كلم
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى
سنة 2015

توزر

قبلي

حماية الهياكل البحرية    برنامج 2015 II

 القراطن

III حماية المدن من برنامج 2015

 الفيضانات
منوبة

الكاف

صفاقس

برنامج 2015 IV اإلسكــان
صفاقس

 - إقامة حمايـة حجرية على طول 300 مترا من الشريط الساحلي لمنطقـة

 - إنجاز حواجز حجرية موازية للشريط الساحلي على طول حوالي 400 مترا

 - تقوية الحواجز المنجزة والتي لم تعد تفي بالحاجة في 3 أقساط

 - مسلك فج الريح سوق األحد بطول 9 كلم

 - مسلك الواحة بدقاش بطول 6,5 كلم

 - مسلك الطريق الوطنية رقم 3 (ن ك 428) - الطريق الوطنية رقم 3 

  بيان ألهم المشاريع و البرامج الجديدة 
لسنة 2015

Vالمحتوى الجملي

 - مدينة قلعة السنان

 من اإلنجراف البحري

 - ردم األماكن المتضررة من اإلنجراف

(ن ك 431) توزر بطول 5 كلم

 - مسلك الطريق الوطنية رقم 3 (ن ك 454,5) - الكيرة - سيدي بوعلي  

الطريق الوطنية رقم 3 (ن ك 455) نفطة بطول 3 كلم

 - تهيئة مصب القنال الحزامي كلم 4 العابرة لمشروع تبرورة

 - برنامج تهذيب منطقة ساقية الدائر

* حماية شاطئ المأمونية بقليبية من اإلنجراف البحري

* حماية منطقة القراطن بقرقنة

* حماية فالز هرقلة من اإلنجراف البحري

 - منطقة دوار هيشر





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2,806
%
%

26,6

4,3

0,042

0,273

0,200

6,610

0,158

6,337

* على الموارد الخارجية الموظفة
* على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% 1,1 1,492 142,790 141,298 135,130 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 1,6 0,651 41,378 40,727 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2013

( م د ) 
2014

( م د ) 
2015

( م د ) 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

. 2014 225,025          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 227,168 لسنة  2015
لوزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة  جزء التنمية المستدامة  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة 

التنمية المستدامة
وزارة التجهيز و التهيئة  الترابية و التنمية المستدامة

الباب السادس عشر
1 نظـام أمـد

0,379
%
%

24,9

0,3

0,798 4,000

131,980

3,202

131,601 132,324

* على الموارد الخارجية الموظفة
* على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

47,00043,00043,000صناديق الخزينة

3,0003,0003,000 صندوق سالمة البيئة و جمالية المحيط

44,00040,00040,000 صندوق مقاومة التلوث

%182,130225,025227,1682,143 الجملـــــة 1,0



نظـام أمـد

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة

تقديرات 

000 378 41الجزء األول

بيان األجزاء 

142 790 000

2015 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 

2

التنمية المستدامة

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب السادس عشر

43 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

227 168 000 الجملـــــة



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

16:  الباب
التنمية المستدامة-

نفقات التصرف لسنة

2

3

2015

2015

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 429 6نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 551 17منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 980 23 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 720 2نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 100منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 068 2منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 888 4 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 961 11نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 250منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 299منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 510 12 القسم الثالث  :  جملة

000 378 41الجملة  العامة

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة



نفقات التنمية لسنة
التنمية المستدامة

16  الباب:

( بحساب الدينار )

000 610 0006 621 3اإلستثمارات المباشرة

131 403 000131 980 000

10 000 000

142 790 000

دينارا000 176 16 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2015

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

145 024 000

4

4 200 000

2-
وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

التنمية المستدامة
16  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

462

4 536

4 758

6 420

1 5334 770132200

2 0881 840

80 533

50 8702 000

7 868 81 160

50 820

2 000

2 000

التعهد

1 6654 970

2 0881 840

88 40183 160

52 87052 820

4 9983 6216 6101322003 7536 810

11 178131 403131 9809 8684 000141 271135 980

16 176135 024138 59010 0004 200145 024142 790

 II جملة فرعية

2015

5

_ 2
وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة



نظـام أمـد

التنمية المستدامة 2-
وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة

6

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب السادس عشر

تقديرات الحسابات
2015

 بحساب الدينار
م.ق 
2014

صندوق سالمة البيئة و جمالية المحيط

الموارد 
النفقات 

3 000 000
3 000 000 3  000  000

3  000  000

صندوق مقاومة التلوث

الموارد 
النفقات 

40 000 000
40 000 000 40  000  000

40  000  000

000 000 43 الجملة :  43  000  000



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2015

2015

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة
التنمية المستدامة

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2014

المجموع
تقديرات
النسبة2015 المبلغ

الفـارق ق م
2014

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2015 2014

ق م

7

000 010 000141 571 137حماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة 32 381 0003 439 000137 571 000173 391 000 2

000 697 000143 000933 041 000132 108 000131 656 11التصرف في المياه المستعملة و النفايات 131 108 000 1

000 733 00020 733 0001 609 0003 876 0001 124 17المراقبة البيئية و الحد من التلوث 1 876 000 92

000 875 0003 000680 430 0003 750 0002 445النهوض بجودة الحياة 2 750 000 25

 المحافظة على التنوع البيولوجي و المنظومات اإليكولوجية و تأقلمها مع
التغيرات المناخية

3 084 0001 687 0001 580 000-107 0004 664 000 1 687 000 -6

 مكافحة التصحر و تدهور األراضي و التخفيف من آثار الجفاف و التغيرات
المناخية

72 000150 000350 000200 000422 000 150 000 133

000 045 0001 145 2إستدامة التنمية 3 352 000-1 100 0002 145 0004 397 000 -51

000 000411 450-000 000200 000650 211مواكبة المسارات و إعداد األدوات 650 000 -69

000 986 0003 650-000 000845 495 0001 141 3التجديد التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر 1 495 000 -43

000 000735 930القيادة و المساندة 5 645 000-195 000930 0006 380 000 -21

000 211 0002 200-000 000200 000400 011 2القيادة 400 000 -50

000 169 0004 0005 000535 000530 634 3المساندة 530 000 1

41 378 000140 646 000142 790 000 000 168 000184 646 000140 144 2الجملـة العـامة : 2



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2015 نفقات التصرف لسنة
التنمية المستدامة -2

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المس 16  الباب:
8

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 014
تقديرات
2015

الفارق

014 2النسبة المبلغ

م.ق

2015
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

%%%%
 حماية البيئة و الموارد الطبيعية و1

النهوض بجودة الحياة
18 113 00018 113 0002 385 0002 385 00011 883 00011 883 0003238100032381000

0001165600011656000 400 00011 400 00011 00046 00046 000210 210التصرف في المياه المستعملة و النفايات1

0001712400017124000 000233 000233 852 0001 852 0001 039 00015 039 15المراقبة البيئية و الحد من التلوث2

000445000445000 000221 000221 000224 224النهوض بجودة الحياة3

المحافظة على التنوع البيولوجي و4
المنظومات اإليكولوجية و تأقلمها مع

التغيرات المناخية

2 583 0002 583 000251 000251 000250 000250 00030840003084000

مكافحة التصحر و تدهور األراضي و5
التخفيف من آثار الجفاف و التغيرات المناخية

57 00057 00015 00015 0007200072000

00033520003352000 00066 00066 000318 000318 968 0002 968 2إستدامة التنمية2
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 014
تقديرات
2015

الفارق

014 2النسبة المبلغ

م.ق

2015
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

%%%%

000211000211000 00032 00032 000179 179مواكبة المسارات و إعداد األدوات1

00031410003141000 00066 00066 000286 000286 789 0002 789 2التجديد التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر2

00056450005645000 000561 000561 185 0002 185 0002 899 0002 899 2القيادة و المساندة9

00020110002011000 000561 000561 000404 000404 046 0001 046 1القيادة1

00036340003634000 781 0001 781 0001 853 0001 853 1المساندة2

000 510 12  الجملة 12 510 000 4 888 000 4 888 000 23 980 000 23 980 0004137800041378000



( إعتمادات الدفع )2015نفقات التنمية لسنة
التنمية المستدامةالجزء:

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

10نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2014

تقديرات

2015

تقديرات ق م
201420152015 2014

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20142015

1 حماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة: البرنامج

1 100 0084 3:البرنامج الفرعي 390241-149127 710127 700-101 092131 108933 132 041 38361-التصرف في المياه المستعملة و النفايات

2 733 8761 5308541 6762 0798791 2001:البرنامج الفرعي 3 609 44092المراقبة البيئية و الحد من التلوث

3 750680 502-000 0501 4307301 7002 1:البرنامج الفرعي 3 430 4325النهوض بجودة الحياة

4 100100:البرنامج الفرعي 1 1071 330223480150-3301 687-107 1 580 6-20المحافظة على التنوع البيولوجي و المنظومات ا

5 150350200150200:البرنامج الفرعي 350 133133مكافحة التصحر و تدهور األراضي و التخفيف م

108 3803 916131 547130 13جملة البرنامج 5 4301 8834644 2001 092137 571141 0103 439 53352

2 إستدامة التنمية: البرنامج

1 450-450650-650200:البرنامج الفرعي 200 69-69-مواكبة المسارات و إعداد األدوات

2 650-495 851-565685600-810245:البرنامج الفرعي 845 43-70-التجديد التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر

460685600 21جملة البرنامج 445-1 015-852 1451 045-1 100 -70-51

9 القيادة و المساندة: البرنامج

1 200-200400-400200:البرنامج الفرعي 200 50-50-القيادة

2 53053555305:البرنامج الفرعي 535 11المساندة

195-195930735-9930735جملة البرنامج -21-21

144 7902 646142 092140 2001 1084 9803793 601131 610673131 9376 5الجملة العامة 110352



( إعتمادات الدفع )2015نفقات التنمية لسنة
التنمية المستدامةالجزء:

وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة الباب:

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

11نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة 

تقديرات ق م
201420152015 2014

تقديرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للميزانية 

20142015
%%%

1 حماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة: البرنامج
1 933التصرف في المياه المستعملة و النفايات:البرنامج الفرعي 132 041 131 108 1 092 4 100 3 008 -159 127 941 128 1000361

2 733 1المراقبة البيئية و الحد من التلوث:البرنامج الفرعي 3 609 1 876 1 733 3 609 1 8769292

3 680النهوض بجودة الحياة:البرنامج الفرعي 3 430 2 750 680 3 430 2 7502525

4 107-المحافظة على التنوع البيولوجي و المنظومات اإليكول:البرنامج الفرعي 1 580 1 687 100 100 -107 1 480 1 587-7-6

5 200 مكافحة التصحر و تدهور األراضي و التخفيف من آثار:البرنامج الفرعي 350 150 200 350 150133133

439 0103 571141 092137 2001 1084 3473 8102 463136 1134جملة البرنامج 2352

2 إستدامة التنمية: البرنامج
1 450-مواكبة المسارات و إعداد األدوات:البرنامج الفرعي 200 650 -450 200 650-69-69

2 650-التجديد التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر:البرنامج الفرعي 845 1 495 -650 845 1 495-43-43

100 1-045 1451 1002 1-045 1451 22جملة البرنامج -51-51

9 القيادة و المساندة: البرنامج
1 200-القيادة:البرنامج الفرعي 200 400 -200 200 400-50-50

2 5المساندة:البرنامج الفرعي 535 530 5 535 53011

195-195930735-9930735جملة البرنامج -21-21

144 2الجملة العامة 142 790 1 092 4 200 3 108 1 052 138 590 137 5381352 140 646

2014/12/29 11صفحة:تاريخ الطباعة: //
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  وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة

  )جزء التنمية المستدامة(

  الميزانية حسب البرامج
  

في إطار الدفعة  2015يندرج مشروع ميزانية قطاع التنمية المستدامة لسنة 
  .الثالثة من الوزارات النموذجية وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب األهداف

وفيما يلي تقديم لبرامج قطاع التنمية المستدامة وألهداف ومؤشرات قيس 
  :األداء الخاصة بكل برنامج 

 : قطاع البيئة والتنمية المستدامةبرامج 

  :إلى ثالثة برامج تم تقسيم قطاع التنمية المستدامة 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

حماية البيئة والموارد  -1 البرامج
الطبيعية والنهوض بجودة 

 الحياة

إستدامة التنمية -2 القيادة والمساندة -3   

 

 

البرامج 
 الفرعية

مواكبة المسارات وإعداد 
 األداوات

 التجديد التكنولوجي 

 واإلقتصاد األخضر

 القيادة 

 المساندة

المراقبة البيئية والحد من 
 التلوث

 النهوض بجودة الحياة

 البيولوجيالتنوع على المحافظة 
والمنظومات اإليكولوجية 

قلمها مع التغيرات المناخيةأوت  

مكافحة التصحر وتدهور 
األراضي والتخفيف من آثار 
 الجفاف والتغيرات المناخية

التصرف في المياه المستعملة 
 والنفايات
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  حماية البيئة والموارد الطبيعية  : 1البرنامج 

  والنهوض بجودة الحياة

  
 

  الهياكل المتدخلة :خارطة البرنامج  - 1
  

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
  

   

  
  
  
  
  

  
  

  : أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج - 2
 

 

  .تحسين التصرف في النفايات والمياه المستعملة:  1 الهدف
  
  
  

البرامج 
 الفرعية

المصالح 
 اإلدارية

المؤسسات 
العمومية 

المنشآت و
 العمومية

التصرف في 
المياه 

المستعملة 
 والنفايات

المراقبة 
البيئية والحد 
 من التلوث

 حماية البيئة والموارد الطبيعية والنهوض بجودة الحياة البرنامج

النهوض 
 بجودة الحياة

المحافظة 
التنوع على 

 البيولوجي
والمنظومات 

مكافحة التصحر 
األراضي  وتدهور

من والتخفيف 
آثار الجفاف 

البيئة إدارة 
 الصناعية

إدارة البيئة 
 الصناعية

إدارة جودة 
 الحياة

إدارة 
اإليكولوجيا 
واألوساط 
 الطبيعية

إدارة اإليكولوجيا  -
و األوساط 

 الطبيعية
كتابة المجلس  -

الديوان  - 
الوطني 
  للتطهير

الوكالة  -
الوطنية 
للتصرف 

  في النفايات
 

الوكالة  -
الوطنية 
لحماية 
  المحيط

وكالة  -
حماية 
وتهيئة 
الشريط 
 الساحلي

الوكالة  -
الوطنية 
لحماية 
  المحيط

وكالة  -
حماية 
وتهيئة 
الشريط 
 الساحلي

البنك  -
الوطني 
  للجينات 

وكالة  -
حماية 
وتهيئة 
الشريط 
  الساحلي

 

مرصد  - 
الصحراء 
 والساحل
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  : مرجع الهدف

  

  البرنامج الوطني للتصرف المندمج في النفايات   -
 اإلستراتيجية الوطنية لتطهير المياه المستعملة وإعادة إستعمال المياه المعالجة   -

  .وال سيما في المجال الصناعي
  .صندوق مقاومة التلوث  -
  

  
  مؤشرات قيس أداء الهدف

  
  الوحدة

  نجازاتإ
  

2014  

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

:  1.1.1.1 المؤشرعدد
المنزلية ات ـة النفايـنسب

ة إلى ـوالمشابهة الموجه
  المصبات المراقبة

    نسبة 
64 

  
65 

  
62 

  
70 

  
85 

  
90 

  
90 

  

:  2.1.1.1 المؤشرعدد
ة النفايات الصناعية ـنسب

  والخاصة التي تتم معالجتها
       نسبة 

0 
  
10 

  
20 

  
30 

  

  :  3.1.1.1د المؤشرعد
نسبة رسكلة وتثمين المواد 

ات ـالمستخرجة من النفاي
  المنزلية

    نسبة 
5 

  
10 

  
10 

  
15 

  
15 

  
18 

  
20 

  

  :  4.1.1.1د المؤشرعد
ة ـاه المستعملـة الميـنسب

  المعالجة

 99 98,85 98 97,7 97,44 97,37 97,43  نسبة 

  

 : 5.1.1.1المؤشر عدد 
ة إعادة إستعمال ـنسب

  . المياه المعالجة

  35  32  31  30  25  25  25  نسبة 

  

   : 6.1.1.1د المؤشرعد
  .الربط بشبكة التطهيرنسبة 

  

  92,5  92,1  91,8  91,3  90,5  90  89,5  نسبة 
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تحسين وتطوير آليات وطرق الوقاية والمراقبة البيئية للحد من التلوث  : 2 الهدف
  .ومتابعتها

  : مرجع الهدف
  

  .تقارير أنشطة الهياكل والمؤسسات المكلفة بالمراقبة البيئية
  

  
  مؤشرات قيس أداء الهدف

  
  الوحدة

    نجازاتإ
2014  

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

  : 1.2.2.1المؤشر عدد 
ة المشاريع المتحصلة ـنسب

على المصادقة على دراسة 
  طـرات على المحيـالمؤث

  50  50  50  43  38,7  42,9 50,3  نسبة 

  

   : 2.2.2.1المؤشر عدد 
نسبة عمليات المراقبة التي 

يترتب عنها تحرير 
  محاضر مخالفات 

  6,7  6,7  6,7  7,0  4,1  3,9  4,1  نسبة 

  

  : 3.2.2.1المؤشر عدد 
نسبة دراسات إزالة التلوث 

  المتحصلة على المصادقة

  40  40  40  35  30,8  19  38  نسبة 

  

 : 4.2.2.1المؤشر 
نسبةالمخالفات البيئية التي 

المترتبة يتم إزالة األضرار 
وث ـل الملـعنها من قب

في ظرف سنة من تاريخ 
  تحرير محضر في شأنها

                عدد

  

  :  5.2.2.1المؤشر
المؤسسات المتحصلة نسبة 

على المصادقة على دراسة 
 طـالمحي على راتـالمؤث

ات ـت مخالفـوالتي إرتكب
  .بيئية

  

                نسبة
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النهوض بالجمالية الحضرية والتصرف دعم المجهود الوطني  في مجال  : 3 الهدف

  .في الوسط الحضري والريفي

  
  : مرجع الهدف

  

يتعلق بضبط  2005المؤرخ في أول نوفمبر  2005لسنة  2933األمر عدد  -

  .مشموالت وزارة البيئة والتنمية المستدامة

يتعلق بتنظيم  2006مارس  27مؤرخ في  2006لسنة  898األمر عدد  -

  .وزارة البيئة والتنمية المستدامة

  
  

  مؤشرات قيس أداء الهدف
  

  نجازاتإ  الوحدة
  

2014  
  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

 :  1.3.3.1المؤشر عدد 
عدد البلديات التي تم دعمها 

د وصيانة ـال تعهـفي مج
  المساحات الخضراء

      180  137  71  71    عدد

  

   :  2.3.3.1المؤشرعدد
ة الخضراء ـدد األمثلـع

بالبلديات والتي تم إعدادها 
  .وإعتمادها

  

  24  24            عدد

 

   .المحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات اإليكولوجية:  4الهدف 
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  : مرجع الهدف

  اإلتفاقيات البيئية العالمية و خاصة اإلتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي -

مياه، (اإلستراتيجيات الوطنية القطاعية للمحافظة على الموارد الطبيعية  -

  ...) غابات، تربة، 

  .اإلستراتيجية وبرنامج العمل الوطني للتنوع البيولوجي -

 .اإلستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة اإليكولوجية -
  

  
  مؤشرات قيس أداء الهدف

  
  نجازاتإ  الوحدة

  
2014  

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

  : 1.4.4.1 المؤشر
عدد  المحميات التي تم 

  رها و تـثمينهاـتطوي
  1  1  1  5        عدد

  

  :  2.4.4.1المؤشر 
عدد المشاريع المنجزة من 

ن ـقبل المتساكنين المحليي
والقطاع الخاص في مجال 
  تثمين المنظومات الطبيعية 

  

  50  30  20  -        عدد

 

المساهمة في المحافظة على المنظومات الطبيعية بالمناطق الجافة  : 5الهدف 

والصحراوية وتحسين ظروف العيش بها و التخفيف من آثار الجفاف والتغيرات 

  .المناخية
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  : مرجع الهدف
  

  .اإلستراتيجية الوطنية وبرنامج العمل الوطني لمقاومة التصحر -
  .التصحربرامج العمل الجهوية والمحلية لمقاومة  -
يتعلق بإحداث مجلس  2005جوان  13المؤرخ في  2005لسنة  1747األمر عدد  -

  .وطني لمكافحة التصحر وضبط مشموالته وتركيبته وسير عمله
  

  
  مؤشرات قيس أداء الهدف

  
  نجازاتإ  الوحدة

  
2014  

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

  :  1.5.5.1المؤشر 
إعتماد الخطة الوطنية 

لمكافحة التصحر من قبل 
  األطراف المعنية 

  

   80    -  -  -  -  نسبة

  

  : 2.5.5.1ر المؤش
نسبة األطراف المشاركة  

إلرساء منظومة لتبادل 
  المعلومات حول التصحر

  

  -  80 50  -  -  -  -  نسبة

  

  :  3.5.5.1ر المؤش
عدد المراصد الميدانية التي 

دعمها تم  
  

  -  -  3  3  3  -  -  عدد

  

  :   4.5.5.1المؤشر 
عدد األصناف و السالالت 
الفالحية النادرة والمهددة 

التي تم إعادة تأهيلها 
  وإستغاللها

  16      -  -  -  -  عدد

  

مساحة  : 5.5.5.1المؤشر 
األراضي التي تمت تهيئتها 

  بصفة مستدامة
  500  250    -  -  -  -  هكتار

  

  : 6.5.5.1المؤشر 
عدد المشاريع الصغرى 

ظروف العيش  لتحسين
  .الواحية بالمناطق

  20  10  5  -  -  -  -  عدد
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  إستدامة التنمية  : 2البرنامج 

 : الهياكل المتدخلة في البرنامج: خارطة البرنامج  - 1
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج. 2

   .التنموية والبرامج القطاعية السياسات في اإلستدامة مقومات إدماج : 1الهدف 
  
  
  
  

 البرنامج

البرامج 
 الفرعية

المصالح 
 اإلدارية

المؤسسات 
العمومية 

المنشآت و
 العمومية

 إستدامة التنمية

 

  : 1الفرعي البرنامج 

 مواكبة المسارات وإعداد األدوات

  اإلدارة العامة للتنمية المستدامة -
  اإلدارة العامة للبيئة وجودة الحياة -
 البيئة لقطاع الجهوية اإلدارات -

  النفايات في للتصرف الوطنية الوكالة -
  البيئة لتكنولوجيا الدولي مركزتونس -
 ،المحيط لحماية الوطنية الوكالة -

 الوطني للتطھیرالدیوان  -

  : 2البرنامج الفرعي 

التجديد التكنولوجي واإلقتصاد 
 األخضر

  اإلدارة العامة للتنمية المستدامة -
 ةاإلدارة العامة للبيئة وجودة الحيا -

 البيئة لتكنولوجيا الدولي تونس مركز -
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  : مرجع الهدف

  

يتعلق بضبط  2005مؤرخ في أول نوفمبر  2005لسنة  2933األمر عدد  -  
  .مشموالت وزارة البيئة و التنمية المستدامة

  .اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة -
 

  
  مؤشرات قيس أداء الهدف

  
  الوحدة

    نجازاتإ
2014  

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

  : 1.1.1.2المؤشر عدد 
إصدار النص القانوني المتعلق 

التقييم البيئي  بدراسات
اإلستراتيجي للسياسات 

 والبرامج والمخططات العمومية

 1 1 1 -     عدد

  

  :  2.1.1.2د المؤشر عد
عدد الدراسات التقييم البيئي 

اإلستراتيجي للسياسات 
والبرامج والمخططات العمومية 

  التي تم إنجازها

 - - 1 -     عدد

  
  

  .مةادعم مسار الحوكمة المحلية في مجال البيئة والتنمية المستد:  2الهدف 
  

    : مرجع الهدف

 بضبط يتعلق 2005 نوفمبر أول في مؤرخ 2005 لسنة 2933 األمرعدد -
  .المستدامة والتنمية البيئة وزارة مشموالت

  .المستدامة للتنمية الوطنية االستراتيجية -
  

  
  مؤشرات قيس أداء الهدف

  
  الوحدة

    انجازات
2014  

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

  : 1.2.1.3المؤشر عدد 
 المحلية 21 األجندات عدد

 إعدادها تم التي والجهوية
 .عليها والمصادقة

  24  24  -        26 ددـع
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ودعم لدى المواطن الرفع من مستوى الثقافة البيئية تنمية الحس البيئي و:  3الهدف 
  .مةاالتربية من أجل التنمية المستد

  

  : مرجع الهدف

   2014 - 2005عشرية األمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة  -

  2020 - 2015برنامج العمل العالمي للتربية من أجل التنمية المستدامة  -

  .إستراتيجية الوزارة في مجال التربية من أجل التنمية المستدامة -
  

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
    نجازاتإ

2014 

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

  : 1.3.1.2المؤشر عدد 
عدد المنتفعين بالدورات التكوينية 

المنظمة لفائدة الجمعيات 
ومنشطي نوادي والصحفيين 

 .البيئة بالمؤسسات التربوية

  70  70  70  120     عدد

  

  : 2.3.1.2المؤشر عدد 
المؤسسات التربوية التي  عدد

انتفعت بتدخالت ميدانية في 
 .المستديمة مجال البيئة والتنمية

  48  48  -  32  48  48  48 عدد

  

  : 3.3.1.2المؤشر عدد 
عدد العناوين البيداغوجية 

والتحسيسية المتعلقة بالبيئة 
والتنمية المستدامة والتي تم 

 . إعدادها و توزيعها

  10  10  10  -  15  15  15 عدد
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  تعزيز مقومات اإلقتصاد األخضر:  4الهدف 

   
  : مرجع الهدف

   

  20+ التوصيات المنبثقة عن مؤتمر قمة األرض ريو  -
  .لالستهالك واإلنتاج المستديمين عشرية األمم المتحدة -
المتعلق بمركز  1996مارس  25المؤرخ في  1996لسنة  25األمر عدد  -

  .تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة
  

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
    نجازاتإ

2014 

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

  :  1.4.2.2عدد المؤشر
ن ـالعموميين ـدد المشتريـع

ن بدورات تكوينية في ـالمنتفعي
ة ـال الشراءات العموميـمج

 ةـالمستدام

  20  20  20  -  -  -  10 عدد

  

   : 2.4.2.2عدد المؤشر
عدد الباعثين الشبان الذين تمت 
مصاحبتهم بهدف بعث مشاريع 

  ال اإلقتصاد األخضرـفي مج

  20  20  20  -  -  -  10 عدد

  

  : 3.4.2.2المؤشر عدد 
التوجيهية التي تم  عدد األدلة

إعدادها و توزيعها في مجال 
  األنشطة الخضراء

  4  4  4  -  -  -  10 عدد

  

  : 4.4.2.2المؤشر عدد 
عدد التكنولوجيات والمنظومات 

الك ـات اإلنتاج واإلستهـوآلي
ة ـالمعتمدة والمطورة والمدعم

 للتنمية المستدامة

 8 8 7 7 7 6 6 عدد

  

  : 5.4.2.2المؤشر عدد 
 ةـالمنتفع اتـالمؤسس ددـع

 اتــواأللي اتـبالتكنولوجي
 ةـالبيئي الجودة اتـومنظوم

  .المجتمعية والمسؤولية

 294 277 259 352 292 245 229 عدد
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 البرنامج

البرامج 
 الفرعية

 المصالح
 االدارية

المؤسسات 
والمنشآت 
  العمومية

 القيادة و المساندة

  : البرنامج الفرعي 

 القيادة

  : 2البرنامج الفرعي 

 المساندة

المرصد التونسي للبيئة والتنمية  -
  وهياكل أخرى المستدامة

 

 الشؤون اإلدارية والمالية إدارة -

 إدارة التنظيم واألساليب واإلعالمية -

  التشريع البيئي والشؤون  إدارة -
 القانونية

 اإلدارة الفرعية للوثائق والتوثيق -

  مكتب الضبط المركزي -

  مكتب العمل الحكومي -

  مكتب العمل الجمعياتي  -

مكتب المصالح الجهوية  -
والمؤسسات الخاضعة إلشراف 

 الوزارة

 مكتب اإلحاطة بالمستثمرين -

 التفقدية العامة -

كتابة اللجنة الوزارية للصفقات  -
 العمومية

 إدارة التعاون الدولي والشراكة -

وحدة التصرف في الميزانية حسب  -
 األهداف

 

  

القيـادة و المسانـدة : 3البرنامج   

 الهياكل المتدخلة:خارطة البرنامج  - 1
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 : أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج - 2

  

  .والمراقبة والتقييم والمتابعة والبرمجة اإلستشراف وظائف تطوير : 1الهدف عدد 
  

  : مرجع الهدف
  

 .اإلستراتيجية القطاعيةالدراسات  •
  

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
    نجازاتإ

2014 

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

 : 1.1.1.3د المؤشر عد
ة ـالتقرير السنوي لمتابع

  وتقييم البرامج واألنشطة
  1  1  1          عدد

  

 : 2.1.1.3المؤشر عدد 
التقرير السنوي الوطني 

  حول وضعية البيئة
  1  1  1  1  1  1  1  عدد

  

 .المستدامة والتنمية البيئة لحماية القانونية المنظومة تطوير : 2الهدف عدد 
  

  : مرجع الهدف
  

يتعلق بضبط  2005مؤرخ في أول نوفمبر  2005لسنة  2933األمر عدد  -
  .مشموالت وزارة البيئة والتنمية المستدامة

المتعلق بتنظيم  2006مارس  27المؤرخ في  2006لسنة  898األمر عدد  -
  .وزارة البيئة والتنمية المستدامة

  

    نجازاتإ الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف

2014 
  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

  : 1.2.1.3المؤشر عدد 
ة ـدد النصوص القانونيـع

إعدادها والمصادقة  التي تم
  عليها وإصدارها

  5  5  5  9  1  1  3  عدد
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 وتدعيم الوزارة برامج لتنفيذ الخارجية التمويالت تعبئة على العمل : 3 الهدف عدد
  .الدولية والمعاهدات واإلتفاقيات التظاهرات في تونس تموقع

 

  : مرجع الهدف

يتعلق بضبط  2005مؤرخ في أول نوفمبر  2005لسنة  2933األمر عدد  -
 .مشموالت وزارة البيئة والتنمية المستدامة

وزارة المتعلق بتنظيم  2006مارس  27المؤرخ في  2006لسنة  898األمر عدد  -
  .البيئة والتنمية المستدامة

  

  

 مؤشرات قيس أداء الهدف

  

 الوحدة

    انجازات

2014 

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

  : 1.3.1.3المؤشر عدد 
نسبة التمويالت الخارجية 

ودة ـفي الميزانية المرص
  لتنفيذ برامج الوزارة 

مليون 
  دينار

      
275,867 

  
280 
  

190 
  

165 
  

  
 .وتطويرالكفاءات والرسكلة بالتكوين النهوض : 4الهدف عدد 

  

  : مرجع الهدف
  

يتعلق بضبط  2005مؤرخ في أول نوفمبر  2005لسنة  2933األمر عدد  -
  .مشموالت وزارة البيئة و التنمية المستدامة

المتعلق بتنظيم  2006مارس  27المؤرخ في  2006لسنة  898األمر عدد  -
 .وزارة البيئة والتنمية المستدامة

  

 مؤشرات قيس أداء الهدف

  

 الوحدة

    نجازاتإ

2014 

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

  : 1.4.2.3المؤشر عدد 
عدد األعوان واإلطارات 

  وينـن بالتكـالمنتفعي
  210  200  190  182  145  153  143  عدد
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 التكنولوجيات وتدعيم والتسيير والتصرف العمل تطويرأساليب:  5د عد الهدف
 .واإلتصال اإلعالمية في الحديثة

  

  : مرجع الهدف
  

يتعلق بضبط  2005مؤرخ في أول نوفمبر  2005لسنة  2933األمر عدد  -
  .مشموالت وزارة البيئة و التنمية المستدامة

المتعلق بتنظيم  2006مارس  27المؤرخ في  2006لسنة  898األمر عدد  -
 .وزارة البيئة والتنمية المستدامة

  .الدراسة اإلستراتيجية لإلدارة األلكترونية -
 

  
  مؤشرات قيس أداء الهدف

  
  الوحدة

    نجازاتإ
2014  

  تقديرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  
  

  : 1.5.2.3المؤشر عدد 
عدد الفنيين من إطارات 
عليا و متوسطة العاملين 

في مجال اإلعالمية 
  .وتكنولوجيات اإلتصال

  15  10  7  5  6  7  8  عدد

  

  : 2.5.2.3المؤشر عدد 
عدد الخدمات على الخط 
  المسداة عبر بوابة البيئة

  13  12  11  7  7  7  7  عدد

  

  :  3.5.2.3المؤشر عدد 
عدد المستعملين للخدمات 
  على الخط عبر بوابة البيئة

  1000  950  900  850  1000  950  900  عدد

  

 : 4.5.2.3المؤشر عدد 
اإلجراءات التي يتم 

دراستها وتطويرها أو التي 
  يتم إحداثها

  
  عدد
  

  جرد  -  -
  5  5  5  -  اإلجراءات
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( بحساب أد)

النسبة تقديرات ق . م

% 2015 2014

 I - التذكير باعتمادات العنوان األول
     (بحساب 1000 د)

3,2 738 23980 23242  - نفقات التأجير العمومي 

-2,8 -141 4888 5029  - نفقات وسائل المصالح

0,4 54 12510 12456  - نفقات التدخل العمومي 

1,6 651 41378 40727 الجملــة 

النسبة التطور تقديرات ق . م المعطيــات

% 2015 2014

 II - الوسائل البشرية المتوفرة
   1 - مصالح التنمية المستدامة :

-2 4 6  - أعضاء الديوان

13 94 81  - األعوان اإلداريون

9- 129 138  - األعوان الفنيون

13- 1 14  - أعوان التدريس

3- 3  - األعوان الوقتيون والمتعاقدون

17 108 91  - العملـة

0  - أعوان المناولة

(1) (1)-  - إحاالت على التقاعد

1 3 336 333 الجملــة 1

 * منها 36 عونا للبنك الوطني للجينات.

العنوان األول
أهم المعطيـات حول

مشروع ميزانية سنة 2015

التطور المعطيــات
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النسبة التطور تقديرات ق . م المعطيــات

% 2015 2014

  2 - المـؤسسـات غير اإلدارية :

0 391 391  - الوكالة الوطنية لحماية المحيط

0 153 153  - مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

3- 155 158  - وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

0 (730) (730)  - الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

   ( تحمل نفقات تصرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 

    على صندوق مقاومة التلوث ) 

3- 699 702 الجملــة 2

0 1035 1035 المجموع العام لألعوان

   III - هيـاكـل التـدخـل

6 6  - اإلدارات الجهويـة 

1 1  - المنشآت العمومية

4 4  - المؤسسات العمومية غير اإلدارية

1 1  - المؤسسات العمومية اإلدارية



اإلنجازات المقدرة اإلنجازات المتوقعة األهداف 
إلى موفى سنة  الجملية إلى موفى سنة  البيــانـات

2015 2014

175 175 170  - البلديات المتبناة من طرف الديوان الوطني للتطهير

6,305 مليون 6,18 مليون  7,0 مليون   - عدد السكان المرتبطين بالشبكة العمومية للتطهير

% 91,8 % 91,3 % 91,6  - نسبة الربط بمناطق تدخل الديوان 

16250 كلم 16102 كلم 16600 كلم  - شبكة المياه المستعملة

772 753 720  - محطات الضخ

118 116 136  - محطات التطهير

359 مليون م3 353 مليون م3 290 مليون م3  - كمية المياه المجمعة

246 مليون م3 240 مليون م3 280 مليون م3  - كمية المياه المعالجة

العنـوان الثـانـي 

المؤشرات واألهداف الكمية التي يجسمها

مشروع ميزانية سنة 2015

29
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 األول وانـالعن
  رفـالتص اتـنفق

  
  

  :التقديم اإلجمالي 
  

  :نفقات التصرف المقترحة كما يلي  توزعت
  
  م د  41,378  :     2015اإلعتمادات المقترحة لسنة  -
  م د   40,727  :    2014 ةسنالمرسمة  عتمادات اإل -

  ـــــــــ                  
  م د   0,651       أي بزيادة قدرهـا          
  

  :نفقات على النحو التالي وتتوزع هذه ال
  )بحساب م د(                    

 2014  اتـانـالبي
  م. ق

2015 
  نسبة التطور  الفارق  تقديرات

% 
   

 نفقات التأجير العمومي -
  

  

23,242  
  

23,980  
  

0,738  
  

3,17  

 نفقات وسائل المصالح -
  

5,029  4,888  0,141-  2,8-  

  12,456  نفقات التدخل العمومي -
  

12,510  0,054  0,4  

  1,6  0,651  41,378  40,727  ــةالجمل

                      

م د لفائدة  20,268 وتشتمل نفقات التصرف على إعتماد قدره
  :المؤسسات يوزع كما يلي 

  

  م د  12,912  :       الوكالة الوطنية لحماية المحيط -
  م د  3,035  :    مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة -
  م د  3,971  :    وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي -
  م د  0,350  :        البنك الوطني للجينات -

  ـــــــــ                  
  م د  20,268  الجملـة              
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  :نفقات التأجير العمومي  – 1
  

م د  23,980بـ  2015وان سنة لمقترحة بعنتقدر نفقات التأجير ا
م د تمثل  0,738 اـادة قدرهـأي بزي 2014م د سنة  23,242لـمقاب

  % . 3,17نسبة 
  

  :تتوزع على النحو التالي و
  

  م د  6,429 :     الوزارةمصالح  - 
  م د  17,551:        المؤسسات - 
  

  .عونا بمصالح التنمية المستدامة 20داب ويقترح القيام بانت
  

عونا  1035 : 2015ة ـدد المباشرين إلى موفى سنـويبلغ ع
  :موزعين بين 

  

  وانأع  336 :  والبنك الوطني للجينات التنمية المستدامة - 
  عونا  699 :              المؤسسات - 

  

  :ويتوزع األعوان كما يلي 
  

    عونا  434 :               اإلطارات  - 
  عونا  249 :            أعوان المساندة  - 
 عونا  352 :            أعوان التنفيذ   - 

  

  :نفقات وسائل المصالح  – 2
  

ل م د مقاب 4,888بـ  2015الح لسنة ـات وسائل المصـتقدر نفق
  . 2014ة ـم د سن 5,029
  

  :لـ ص أساسا صم د تخ 2,720بـ  الوزارةوتقدر نفقات وسائل 
  

  م د  0,700 :               ةـاألكري - 
  م د  0,390 :            التعهد والصيانة - 
  م د  0,370 :              الوقود - 
  م د  0,235 :              اإلتصاالت - 
  م د  0,140 :            نفقات اإلعالمية - 
  م د  0,127 :    لوازم المكاتب والمطبوعات والتوثيق - 
  م د  0,060 :            القيام بالمهمات - 
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م د  5,268ات ـل بالنسبة للمؤسسـكما تبلغ النفقات الجملية للوسائ
أد لفائدة  700منها ( ةـا الذاتيـول بواسطة مواردهـم د تم 3,100منها 

البنـك الوطني للجينـات تم تخصيصهـا من فواضل مداخيـل السنـوات 
  .)السابقة للمؤسسة

  
  :نفقات التدخل العمومي  – 3

  
 2015ة ـة بالنسبة لسنـل العمومي المقترحـات التدخـدر نفقـتق

 اـادة قدرهـ، أي بزي 2014م د سنة  12,456 لـم د مقاب 12,510 بـ
  .م د 0,054

  
  : ات بين ـذه النفقـوزع هـوت

      
 م د  11,961  :     الوزارة - 
 م د  0,549  :    المؤسسات - 

  
  :ا بـ ـل أساسـتدخال اتـق نفقـوتتعل
    
  منح لفائدة الجمعيات المتدخلة  - 

  م د  0,160 :      في ميدان المحافظة على البيئة

  منح لفائدة أحسن البلديات في ميدان  - 

  م د  0,080 :          المحافظة على البيئة

  م د  0,211 :      المساهمات في المنظمات الدولية - 
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 الثاني وانـالعن
  التنميـة اتـنفق

  

  
  

I –  2015أهـداف سنـة :  
  

في إطار المحافظة  2015البيئة لسنة  قطاعيندرج مشروع ميزانية 
على البيئة وتحسين نوعية الحياة وإرساء تنمية مستدامة في كل القطاعات 
وخاصة الميدان البيئي من خالل إنجاز عدة مشاريع وبرامج ودراسات تتعلق 

اية البيئة في الوسط الحضري والريفي واستصالح الوضعيات البيئية بحم
المتردية وحسن التصرف في الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع 

وصيانة المنتزهات والمساحات الخضراء ودعم شبكات التطهير  البيولوجي
السكنية والنهوض  وتعزيز مجهود النظافة وجمالية المدن والتجمعات

  : المجاالت التالية لبيئية وذلك من خالل بالسياحة ا
  

 :البيئة وجودة الحياة   )1
 

بصيانة بالعناية تنفيذ البرامج المتعلقة  2015ستواصل الوزارة سنة 
ودعم المجهود البلدي في وتعهد المناطق الخضراء والمنتزهات الحضرية 

مجال بعث المساحات الخضراء ودعم البلديات الصغرى في مجال التشجير 
تهيئة مناطق خضراء وترفيه لألطفال وتركيز معدات للطاقات البديلة و

  .رية وترفيهية بالمنتزهات الحضريةوتجهيزات حض
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رامج والمشاريع والدراسات التي هي بوسيتم العمل على مواصلة ال

 سفي طور اإلنجاز والمتعلقة بإعداد إستراتيجية وطنية لالتصال والتحسي
عمال المياه المعالجة والحماة المتأتية من محطات في مجال إعادة است

التطهير ودراسات أخرى وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال التصرف 
في الموارد العضوية الثابتة وإنجاز البالغ الوطني الثالث التفاقية األمم 
المتحدة حول التغيرات المناخية ومواصلة إنجاز مشروع استصالح وإزالة 

معمل الحلفاء بالقصرين وإزالة مخلفات التلوث واستصالح التلوث لموقع 
  . موقع منجم حمام الزريبة بمعتمدية حمام الزريبة من والية زغوان

  
 : التطهيـر  )2

 

ستتواصل المجهودات الرامية إلى صيانة منشآت في هذا اإلطار 
التطهير وتحسين مردوديتها وتنفيذ برنامج التحكم في استهالك الطاقة 

اقة اإلنتاج من شبكات ومحطات ضخ وتطهير وإحكام التصرف في وتطوير ط
وتدعيم تشريك القطاع الخاص  طهير وتثمينهاتالحماة المتأتية من محطات ال

في استغالل منشآت التطهير وفي إنجاز مشاريع اللزمة كما سيتم العمل على 
ة مبدأ تنمية الموارد المالية للديوان من خالل تطبيق التعريفة الجديدة وخاص

  .العهدة على الملوث وتشريك القطاع الخاص في استغالل منشآت التطهير
  

كما تهدف أهم البرامج والمشاريع التي سيتم إنجازها في مجال 
التطهير إلى الترفيع في نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير بمناطق تدخل 

عية وتحسين نو 2015سنة  % 91,8إلى  2014سنة  % 91,3الديوان من 
المياه المعالجة وتحسين نوعية خدمات التطهير عبر تأهيل وتوسيع منشآت 
التطهير التي في طور اإلستغالل باستعمال أحدث التكنولوجيات وخاصة 
المقتصدة للطاقة باإلضافة إلى مقاومة التلوث الصناعي السائل عبر إحداث 

  .ناعيمحطات تطهير متخصصة في معالجة مياه التطهير في المجال الص
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



35  
  

  

 : التصرف في النفايات )3
إنجاز عدة برامج ومشاريع لها أهمية بالغة فيما  2015سيتواصل سنة 

التلوث التي تسببها النفايات بجميع أنواعها  يخص حماية البيئة من مظاهر
مواصلة إنجاز المشروع المندمج للتصرف في  2015حيث ينتظر خالل سنة 

النفايات الصلبة وبرنامج إزالة زيوت التجهيزات الكهربائية والزيوت 
وبرنامج إحكام التصرف في نفايات األنشطة  "PCB"المحتوية على مادة 

الصحية بالبالد التونسية والبرنامج الثاني لغلق وإعادة تهيئة المصبات 
نزلية ومواصلة إنجاز المصب المراقب اإلضافي العشوائية للنفايات الم

بتونس الكبرى ومصبات مراقبة ومراكز تحويل بواليات حوض وادي مجردة 
وواليات سيدي بوزيد ) باجة وسليانة وجندوبة ومجاز الباب والكاف(

والقصرين وقفصة، ومواصلة غلق وإعادة تهيئة المصبات العشوائية للنفايات 
  .المنزلية

    

 : مةامستدالتنمية ال )4
من خالل مة اعلى تدعيم التنمية المستد 2015ستعمل الوزارة سنة 

الجهوية والمحلية والذي يتضمن معاضدة  21مواصلة إنجاز برنامج األجندا 
البلديات في مختلف الجهات لمساعدتها لإلنخراط في هذا المسار بدعمها فنيا 

تكون  ين جودة الحياةوالمساعدة على تنفيذ مشاريع بيئية بلدية لتحس وماديا
وكذلك برنامج تهيئة الحدائق ونوادي البيئة المدرسية  21 امنبثقة عن األجند

وإنجاز مشروع شبكة المدارس والقرى المستديمة ودراسات تتعلق بتركيز 
من أجل مسار البناءات المستديمة وإقامة منظومة اليقظة واإلستشراف 

لمستديمة وتحديد المقاربة الوطنية التنمية المستديمة والشراءات العمومية ا
حول أهداف التنمية المستديمة والمدن المستديمة واإلستراتيجية الوطنية حول 

  .اإلقتصاد األخضر
  

 : المحافظة على الموارد الجينية )5
هي  التي في هذا اإلطار سيواصل البنك الوطني للجينات تنفيذ البرامج

الجينية وإنتقائها والتحقق من  في طور اإلنجاز والمتمثلة في جمع الموارد
ببنوك  تواجدةمصادرها ومراقبتها الصحية واسترجاع األصناف المحلية الم

جينات أجنبية وفق المقاييس المعمول بها في المجال ووضع برنامج وطني 
  .لتحديد أولويات المحافظة والعمل على تحيينه
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 : حماية المحيط )6
 

ور اإلنجاز ـلمشاريع في طدد من اـذ عـتنفي 2015ة ـسيتواصل سن
تدعيم الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء والشبكة الوطنية لمراقبة بتتعلق 

ة ـلمتابع ةـوتركيز شبكة وطني ةـاه وشبكة مراقبة تلوث التربـنوعية المي
ائي والبرنامج القطاعي للبيئة والطاقة ومشروع االستثمار ـالتلوث الضوض
  .في قطاع المياه

  

 : لشريط الساحليحماية ا )7
 

تنفيذ المشاريع في طور اإلنجاز والمتعلقة بإنجاز أشغال تم مواصلة تس
حماية السواحل من اإلنجراف البحري للمنطقة الممتدة من قمرت إلى قرطاج 
ومشروع البحث عن مواقع الرمال ورفع الحشائش البحرية والمساهمة في 

 صالح خليج المنستيرإلى جانب إست تنظيف الشواطئ وإنجاز فسح شاطئية
  .وحماية شاطئ رفراف من اإلنجراف البحري

  

 : تكنولوجيا البيئة )8
 

جملة تنفيذ  2015سيواصل مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة سنة 
من المشاريع من أهمها البرنامج الوطني للتأهيل البيئي الذي يتضمن خاصة 

والعالمة  14001 مصاحبة المؤسسات لتركيز منظومة التصرف البيئي إيزو
البيئية التونسية وتكوين خبراء في التشخيص والتدقيق البيئي وبعث مخبر 

  .إلنتاج الطاقةوطني مختص في المترولوجيا البيئية وتثمين النفايات 
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 انيـالث وانـالعن
  نميـةالت اتـنفق

  

   

 م د مقابل 142,790 في حدود 2015تم ضبط نفقات التنمية لسنة 
ذه اإلعتمادات ـوتوزع ه 2014م د سنة  141,298ا ـادات قدرهـإعتم

  :على النحو التالي 
  )د  1000بحساب (                       

  إنجازات البيانات
2013 

  م. ق
2014 

  تقديرات
2015 

 الفارق
   بةنس

  التطور
% 

  

I - اإلستثمارات المباشرة            
  

على الموارد العامة  •
 للميزانية

 

806 2 

  

337 6 

 

610 6 

  
  

0,273  
 

  
  

4,3  
 

على موارد القروض  •
 الخارجية الموظفة

  

  
  

  
158  

  
200  

  
0,042  

  
26,6  

  

 Iة الجملـ
  

806 2 
  

495 6 
  

810 6 
  

0,315 

  

4,8 

  
II - التمويل العمومي 

          

  

موارد العامة على ال •
 للميزانية

  
324 132 

 

 
601 131 

 
980 131 

  
0,379 

  
0,3 

على موارد القروض  •
 الموظفةة الخارجي

  

  
  

  
202 3  

  
000 4  

  
0,798  

  
24,9  

  

 IIة الجملـ
  

324 132  
 

  

803 134 
  

980 135 
  

1,177 
  

0,9 
  

 المجموع العـام
  

130 135 
  

298 141 
  

790 142 
  

492 1 
  

1,0  
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ادات ـمن إعتم 2015ة ـات سنـساس تقدر حاجيوعلى هذا األ

  :البرامج والتعهد والدفع كما يلي 

  
  )د 1000بحساب (                          

ي ب ل نـا  اتـا
قانون 
برامج ل  ا

على  إعتمادات 
لموارد   ا

ميزانية ل ل مة  عا ل  ا

على  إعتمادات 
  القروض

الموظفة خارجية  ل  ا

  
لـة لجم   ا

 

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

  
شرة- 1 ا مب ل ا ارات  م  : اإلستث

  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  مشاريع بصدد اإلنجاز - 
  

462 533 1 770 4 132 200 665 1 970 4 

 مشاريع جديدة - 
  

536 4  088 2  840 1     088 2  840 1  

  

 6 810 3 753 200 132 6 610 3 621 4 998 1 الجملــة

 
العمومي - 2 تمويل  ل     : ا

 

       

  نجازمشاريع بصدد اإل - 
   

758 4  533 80  160 81  868 7  000 2  401 88  160 83  

  52 820  52 870  2 000  2 000  50 820  50 870  6 420 مشاريع جديدة - 
  

  

 135 980 141 271 4 000 9 868 131 980 131 403 11 178 2 الجملــة

 142 790 145 024 4 200 10 000 138 590 135 024 16 176  العـام المجمـوع

  
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

التنمية المستدامة 2-
وزارة التجهيز و التهيئة الترابية و التنمية المستدامة

39

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب السادس عشر

تقديرات الحسابات
2015

 بحساب الدينار
م.ق 
2014

صندوق سالمة البيئة و جمالية المحيط

الموارد 
النفقات 

3 000 000
3 000 000 3  000  000

3  000  000

صندوق مقاومة التلوث

الموارد 
النفقات 

40 000 000
40 000 000 40  000  000

40  000  000

000 000 43 الجملة :  43  000  000
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  الحسابات الخاصة في الخزينة
  
  

I  - صندوق مقاومة التلوث  
 

في إطار سياسة الدولة في مجال حماية البيئة ومقاومة التلـوث تم بمقتضى 
المتعلق بقانون المالية  1992ديسمبر  29المؤرخ في  1992لسنة  122القـانون عدد 

ويهدف " ة التلوثصندوق مقاوم"إحداث صندوق خاص في الخزينة يسمى  1993لسنة 
هذا الصندوق إلى تشجيع األعمال الرامية إلى حماية البيئة من التلوث الصناعي 
بالمساهمة في تمويل التجهيزات التي من شأنها أن تحد أو تزيل التلوث الصادر عن 

  .المؤسسات الصناعية ومشاريع تجميع ورسكلة الفضالت 
    

 2002ديسمبر  17لمؤرخ في ا 2002لسنة  101القانون عدد  وقد تم بمقتضى
تنقيح القانون المشار إليه أعاله بإحداث معلوم  2003المتعلق بقانون المالية لسنة 

المحافظة على البيئة وتوسيع ميدان تدخل صندوق مقاومة التلوث ليشمل بذلك تمويل 
  .النظام العمومي الستعادة النفايات البالستيكية وتثمينها 

 

ؤرخ ـالم 2005لسنة  106دد ـانون عـمن الق 14ل ـكما تم بمقتضى الفص
توسيع ميدان تدخل الصندوق  2006المتعلق بقانون المالية لسنة  2005ديسمبر  19في 

  :ليشمل تمويل 
  

  .ات المحدثة أو التي سيتم إحداثهاالنظم العمومية للتصرف في أصناف النفاي -
 .كالة الوطنية للتصرف في النفاياتنفقات التصرف للو -
 .ن كلفة معالجة النفايات المنزليةنسبة م -

  

 من القانون  68موارد الصندوق بمقتضى الفصل  تعزيزوبالتوازي مع ذلك تم
المتعلـق بقانون الماليـة  2012ديسمـبر  29المـؤرخ في  2012لسنـة  27عـدد 

 .2013ة ـلسن
  

م د تم  409,1ما قدره  2012بلغت تدخالت الصندوق إلى موفى سنة وقد 
رفها أساسا كمنح للمؤسسات الصناعية قصد المساهمة في تمويل مشاريع مقاومة ص

و لتمويل نفقات إستغالل المصبات المراقبة للنفايات  " إيكولف"ولتمويل منظومة التلوث 
  .2014م د بعنوان سنة   40ادات قدرها ـكما تم ترسيم إعتم

  

وان تدخالت ـبعن 2015ة ـسن ترح ترسيمهاـادات المقـغ اإلعتمـهذا وتبل
ة ـحماية البيئ في مجالات ـة إسناد التشجيعـتخصص لمواصلم د  40دوق ـالصن

المنزلية  من التلوث وكذلك النفقات المتعلقة بتجميع النفايات البالستيكية والفضالت
  .الة الوطنية للتصرف في النفاياتباإلضافة إلى تمويل نفقات التصرف للوك والخطرة



نظـام أمـد

صندوق مقاومة التلوث

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 015 2 014

م.ق 

000 00040 40 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

41

م.ق 
2 015 2 014

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

000 0007 7منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير 11125
000 0007 7.مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 0016

000 0007 7.الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

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

2 0002 000 11225

000 0002 2.مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 0016
000 0002 2.الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

000 00026 23مصاريف مختلفة 11608
000 00026 23مصاريف إستغالل المصبات المراقبة و مراكز التحويل 0002

000 0005 7البيئة 11706
إكوليف_النظام العمومي الستعادة وتأمين المعلبات المستعملة .7 0005 000 0001

000 1التدخالت في الميدان اإلقتصادي 11810
000 1تشجيعات بعنوان حماية البيئة و إحداث لتجميع و لرسكلة الفضالت 0001

000 40الجملة :  40 000
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       -II - صندوق  سالمة البيئة وجمالية المحيط     
  

  2003ديسمبر  29المؤرخ في  2003لسنة  80تم بمقتضى القانون عدد 
اب خاص في الخزينة يسمى ـإحداث حس 2004والمتعلق بقانون المالية لسنة 

عناية يتولى تمويل العمليات الرامية إلى ال" وق سالمة البيئة وجمالية المحيطصند"
  : بالمحيط والمحافظة على البيئة وجمالية المدن والمتمثلة خاصة في 

    

  .متعلقة بمقاومة ظاهرة البالستيكالعمليات ال -
 .عمليات المتعلقة بالنظافة العامةال -
 .ء وتسييجهااالعمليات المتعلقة بالعناية باألراضي البيض -
 .علقة بالعناية باألرصفة وصيانتهاالعمليات المت -
 .ات المتعلقة بالجمالية البيئيةليالعم -
 .التحسيس والتوعية في مجال البيئة -

  
  :ويمول صندوق نظافة البيئة وجمالية المحيط بواسطة 

  

دنانير عن كل طابع جبائي موظف على عمليات تسليم  5إقتطاع بمبلغ  -
  .جوازات السفر

 .النقل سائلمردود الطابع الجبائي الموظف على شهادات الفحص الفني لو -
الموارد األخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع  -

  .الجاري به العمل
    

 2013ة ـسنى ـإلى موف 2004ة ـمن سن دوقـالت الصنـت تدخـبلغوقد 
م د لفائدة  3دره ـاد قـترسيم إعتم 2014ة ـبعنوان سنتم  كما م د  209,6دره ـما ق

  .هذا الصندوق
   

رامج م د إلنجاز الب 3ترسيم إعتمـاد قـدره  2015يقترح بالنسبـة لسنـة  و
  .المدرجة ضمن تدخالت الصندوق

  



نظـام أمـد

صندوق سالمة البيئة و جمالية المحيط

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 015 2 014

م.ق 

000 0003 3 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

43

م.ق 
2 015 2 014

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

000 3البيئة 11706
إيكولف( النظام العمومي إلستعادة و تثمين المعلبات المستعملة  ) 0001

000 1إستكمال أشغال بمنتزه سيدي بوسعيد 0002
000 2العناية بالجمالية 0003

000 3اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي 11802
000 2النظافة العامة 0001

000 1العناية بالجمالية 0002
التهيئة والصيانة 0005

000 3الجملة :  3 000



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

44

حماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في المياه المستعملة و النفايات 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136210 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01066 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01174 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01222 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01418 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01729 000

210 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المراقبة البيئية و الحد من التلوث 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136200 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01066 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01173 750

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01221 500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0148 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 250

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01729 500

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113814 839 000

مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 1614 839 000



45 نظـام أمـد

الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط 02110 932 000

وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي 0223 907 000

15 039 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النهوض بجودة الحياة 3
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136224 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01070 500

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01182 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01228 500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0149 500

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01733 000

224 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

4 المحافظة على التنوع البيولوجي و المنظومات اإليكولوجية و تأقلمها مع التغيرات
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011362 583 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010866 500

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0111 066 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012138 500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014114 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01610 500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017380 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0316 500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0361 000

2 583 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مكافحة التصحر و تدهور األراضي و التخفيف من آثار الجفاف و التغيرات المناخ 5
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113657 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01017 000
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المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0116 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01225 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0142 500

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0176 000

57 000 جملة البرنامج الفرعي

دحماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة جملة 18 113 000



47 نظـام أمـد

إستدامة التنمية2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مواكبة المسارات و إعداد األدوات 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136179 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01053 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01172 500

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01218 500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0148 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01726 500

179 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجديد التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113677 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01023 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01130 500

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0128 500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0143 500

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01711 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011382 712 000

مؤسسات البحث 042 712 000

مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة 1012 712 000

2 789 000 جملة البرنامج الفرعي

دإستدامة التنمية جملة 2 968 000



48 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 046 000

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  00283 000

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004183 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010285 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011283 500

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01240 500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01437 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01515 500

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0165 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017113 500

1 046 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 853 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010845 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011439 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01262 500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01447 500

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01529 500

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0169 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017176 500

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03083 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031150 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  0351 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03610 000

1 853 000 جملة البرنامج الفرعي



49 نظـام أمـد

دالقيادة و المساندة جملة 2 899 000

دالجملة  العامة 23 980 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

50

حماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في المياه المستعملة و النفايات 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223646 000

األكرية واألداءات البلدية 02030 500

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04513 000

ملتقيات للتكوين 1941 500

تربصات تكوين 195500

التكوين في اإلعالمية 197500

46 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المراقبة البيئية و الحد من التلوث 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223641 000

األكرية واألداءات البلدية 02030 500

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 0458 000

ملتقيات للتكوين 1941 500

تربصات تكوين 195500

التكوين في اإلعالمية 197500

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

022381 811 000

مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 161 811 000

الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط 0211 774 000

وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي 02237 000



51 نظـام أمـد

1 852 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النهوض بجودة الحياة 3
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236221 000

األكرية واألداءات البلدية 02061 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 0456 000

ملتقيات للتكوين 1942 500

تربصات تكوين 195500

التكوين في اإلعالمية 1971 000

تعهد و صيانة المنتزهات الحضرية 381150 000

221 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

4 المحافظة على التنوع البيولوجي و المنظومات اإليكولوجية و تأقلمها مع التغيرات
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236151 000

األكرية واألداءات البلدية 02090 500

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04543 500

ملتقيات للتكوين 1945 000

تربصات تكوين 1952 500

التكوين المستمر 1965 000

التكوين في اإلعالمية 1974 500

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237100 000

مؤسسات البحث 04100 000

البنك الوطني للجينات 130100 000

251 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مكافحة التصحر و تدهور األراضي و التخفيف من آثار الجفاف و التغيرات المناخ 5
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223615 000

األكرية واألداءات البلدية 02011 000



52 نظـام أمـد

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 0452 500

ملتقيات للتكوين 194500

تربصات تكوين 195500

التكوين في اإلعالمية 197500

15 000 جملة البرنامج الفرعي

دحماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة جملة 2 385 000



53 نظـام أمـد

إستدامة التنمية2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مواكبة المسارات و إعداد األدوات 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223632 000

األكرية واألداءات البلدية 02025 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 0453 500

ملتقيات للتكوين 1941 500

تربصات تكوين 195500

التكوين في اإلعالمية 1971 500

32 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجديد التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223629 000

األكرية واألداءات البلدية 02025 500

ملتقيات للتكوين 1941 500

تربصات تكوين 195500

التكوين في اإلعالمية 1971 500

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

02238257 000

مؤسسات البحث 04257 000

مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة 101257 000

286 000 جملة البرنامج الفرعي

دإستدامة التنمية جملة 318 000



54 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236404 000

األكرية واألداءات البلدية 020205 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04527 000

مصاريف اإلستقباالت 15640 000

مصاريف اإلقامة 15720 000

مصاريف المهمات 16360 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18635 000

ملتقيات للتكوين 19411 000

تربصات تكوين 1951 000

التكوين في اإلعالمية 1975 000

404 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022361 781 000

األكرية واألداءات البلدية 020215 000

استهالك الماء 0219 000

استهالك الكهرباء والغاز 022120 000

االتصاالت الهاتفية 023135 000

تراسل المعطيات 02490 000

تأثيث اإلدارة 0343 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043230 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04526 000

المراسالت اإلدارية 0549 000

معدات التصرف اإلداري 0625 000

تأمين وسائل النقل 08015 000

اإلعتناء بالبنايات 09160 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 092273 000



55 نظـام أمـد

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09330 000

عمليات الصيانة األخرى 0974 000

النفقات المباشرة للتنظيف 1039 000

لوازم المكاتب 11190 000

مطبوعات األخرى 11710 000

الوثائق المكتوبة 1235 000

الصحف والمجالت 12535 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12625 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12750 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 13590 000

شراء منظومات اإلعالمية 1365 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13745 000

نفقات استغالل منظومة أدب 1458 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 1464 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1471 000

استغالل منظومات إعالمية أخرى 15020 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16528 000

المنحة اليومية للتنقل 17425 000

المنحة الكيلومترية للتنقل 1751 000

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 18410 000

إشتراكات النقل 18510 000

ملتقيات للتكوين 1943 000

تربصات تكوين 1951 000

التكوين في اإلعالمية 1975 000

النفقات المباشرة للتغذية 2056 000

نفقات التداوي 2121 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 2131 000

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 2196 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 23120 000

اللجان الطبية 2322 000

أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 2331 000

دفع الخطايا والتعويضات 2342 000

معاليم الجوالن 24130 000

معاليم العبور 2422 000

اتفاقيات مع أطباء 3063 000

نفقات التصرف األخرى 4033 000



56 نظـام أمـد

1 781 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 2 185 000

دالجملة  العامة 4 888 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

57

حماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في المياه المستعملة و النفايات 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 0333611 400 000

منحة لفائدة الديوان الوطني للتطهير 11611 400 000

11 400 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المراقبة البيئية و الحد من التلوث 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

03338233 000

مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 16233 000

الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط 021206 000

وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي 02227 000

233 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

4 المحافظة على التنوع البيولوجي و المنظومات اإليكولوجية و تأقلمها مع التغيرات
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337250 000

مؤسسات البحث 04250 000

البنك الوطني للجينات 130250 000

250 000 جملة البرنامج الفرعي



58 نظـام أمـد

دحماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة جملة 11 883 000



59 نظـام أمـد

إستدامة التنمية2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجديد التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

0333866 000

مؤسسات البحث 0466 000

مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة 10166 000

66 000 جملة البرنامج الفرعي

دإستدامة التنمية جملة 66 000



60 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336561 000

منح للبلديات_ تدخالت لحماية البيئة و الطبيعة  07380 000

منح للجمعيات_ تدخالت لحماية البيئة و الطبيعة  074160 000

جائزة رئيس الجمهورية لحماية البيئة والطبيعة_ تدخالت لحماية البيئة و الطبيعة  07524 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  23485 500

الصناديق الخاصة بحماية المحيط والبيئة_ منظمات ذات صبغة خصوصية  81560 000

اتفاقية األمم المتحدة حول التغيرات المناخية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  81620 000

مجلس وزراء العرب لشؤون البيئة_ منظمات ذات صبغة خصوصية  8179 000

اتفاقية األمم المتحدة لمقاومة التصحر_ منظمات ذات صبغة خصوصية  8187 500

اإلتحاد الدولي للطبيعة_ منظمات ذات صبغة خصوصية  81925 000

مرصد الصحراء والساحل_ منظمات ذات صبغة خصوصية  82075 000

الصندوق الخاص بمجلس الوزراء األفارقة_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
للبيئة

82115 000

561 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 561 000

دالجملة  العامة 12 510 000



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

61

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

16 الباب:
التنمية المستدامة

2015

100000700000250000350000700000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

100000700000250000350000700000 مؤسسات البحث

1755100020680002400000299000199180002400000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

2712000257000750000660003035000750000 مؤسسات البحث

1483900018110001650000233000168830001650000 مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

000 100 0003 268 00020 000549 100 0003 168 0002 551 17الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

62

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

16 الباب:
التنمية المستدامة

2015
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

100000700000250000350000700000مؤسسات البحث

000 000700 000350 000250 000700 100الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

63

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

16 الباب:
التنمية المستدامة

2015
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

100000700000250000350000700000مؤسسات البحث

100000700000250000350000700000 البنك الوطني للجينات

000 000700 000350 000250 000700 100الجملة  العامة



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
64

توزيع نفقات التصرف لسنة
التنمية المستدامة

16 الباب:

2015

حماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
البرنامج الفرعي  4 المحافظة على التنوع البيولوجي و المنظومات اإليكولوجية

جملة المقابيض

000 050 1مؤسسات البحث 1 050 000 700 000 350 000

000 050 1البنك الوطني للجينات 1 050 000 700 000 350 000

000 050 41 جملة البرنامج الفرعي  1 050 000 700 000 350 000

11 050 000 1 050 000 700 000 000 350جملة البرنامج 

000 050 0001 050 0001 000700 350الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

65

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

16 الباب:
التنمية المستدامة

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

2712000257000750000660003035000750000مؤسسات البحث

1483900018110001650000233000168830001650000مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

000 400 0002 918 00019 000299 400 0002 068 0002 551 17الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

66

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

16 الباب:
التنمية المستدامة

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

2712000257000750000660003035000750000مؤسسات البحث

2712000257000750000660003035000750000 مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة

1483900018110001650000233000168830001650000مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

10932000177400070000020600012912000700000 الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط

390700037000950000270003971000950000 وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي

000 400 0002 918 00019 000299 400 0002 068 0002 551 17الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

67

16 الباب:
التنمية المستدامة

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
حماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة

1

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التصرف في المياه المستعملة و النفاياتالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

مؤسسات البحث

مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة
مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط

وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي
1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

68

16 الباب:
التنمية المستدامة

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المراقبة البيئية و الحد من التلوثالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

1483900018110001650000233000168830001650000 مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

10932000177400070000020600012912000700000 الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط

390700037000950000270003971000950000 وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي

1 650 000 16 883 000 233 000 1 650 000 1 811 000 14 839 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

1 650 000 16 883 000 233 000 1 650 000 1 811 000 14 839 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

69

16 الباب:
التنمية المستدامة

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
إستدامة التنمية
2

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التجديد التكنولوجي و اإلقتصاد األخضرالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

2712000257000750000660003035000750000 مؤسسات البحث

2712000257000750000660003035000750000 مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة

750 000 3 035 000 66 000 750 000 257 000 2 712 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

750 000 3 035 000 66 000 750 000 257 000 2 712 000 جملة البرنامج 2
000 400 2الجملة  العامة 19 918 000 299 000 2 400 000 2 068 000 17 551 000



نظـام أمـد
70

توزيع نفقات التصرف لسنة
التنمية المستدامة

16 الباب:

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

حماية البيئة و الموارد الطبيعية و النهوض بجودة الحياة
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

المراقبة البيئية و الحد من التلوث البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 533 18مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 18 533 000 1 650 000 16 883 000

000 612 13الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط 13 612 000 700 000 12 912 000

000 921 4وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي 4 921 000 950 000 3 971 000

000 533 218 جملة البرنامج الفرعي  18 533 000 1 650 000 16 883 000

118 533 000 18 533 000 1 650 000 000 883 16جملة البرنامج 



نظـام أمـد
71

توزيع نفقات التصرف لسنة
التنمية المستدامة

16 الباب:

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

إستدامة التنمية
2 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

التجديد التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 785 3مؤسسات البحث 3 785 000 750 000 3 035 000

000 785 3مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة 3 785 000 750 000 3 035 000

000 785 23 جملة البرنامج الفرعي  3 785 000 750 000 3 035 000

23 785 000 3 785 000 750 000 000 035 3جملة البرنامج 

000 318 00022 318 00022 400 0002 918 19الجملة  العامة



72نظـام أمـد

توزيع المباشرين بالديوان

القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادةالبرنامج الفرعي :

2015 تقديرات الـرتبـة

1 رئيس أو مدير ديوان

2 مكلف بمأمورية

1 ملحق بالديوان

4جملة البرنامج الفرعي

4القيادة و المساندة جملة

4الجملة  العامة



73نظـام أمـد

توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

33 عون تقني10عامل صنف 

13 تقني10عامل صنف 

13 تقنيمساعد تقني

13 مساعد تقنيعون تقني

23 تقني رئيستقني أول

3 تقني أولتقني

23 متصرف مستشارمتصرف

13 متصرف رئيسمتصرف مستشار

13 متصرف عاممتصرف رئيس

13 مستكتب إدارةراقن

13 مهندس عاممهندس رئيس

53 مهندس رئيسمهندس أول



74 نظـام أمـد

253 6عامل صنف 5عامل صنف 

13 ملحق إدارة10عامل صنف 

13 مهندس معماري عاممهندس معماري رئيس

33 متصرفملحق إدارة

52جملة البرنامج الفرعي

52القيادة و المساندة جملة

52الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 17تكلفة الترقيـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

75

2015توزيع االنتدابات لسنة

القيادة و المساندةالبرنـامج :
13 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

المساندةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 13 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

22سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية

3 2 2ملحق البحث الفالحي

88السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

8 8متصرف

22سلك العملة

3 2 22عامل صنف 

22السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

3 2 2تقني

14جملة البرنامج الفرعي 14

1414 جملة البرنامج

الجملة  العامة

14 14 0

13 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

العدد الجمليانتدابات جديدةتعويض اإلحاالت على التقاعد



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

76

2015توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

القيادة و المساندةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  20 000

المساندةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

20 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة
2سلك العملة

1 3عامل صنف 

1 9عامل صنف 
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول

4جملة البرنامج الفرعي

4جملة البرنامج

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

4

20 000

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

77

توزيع األعوان المرخص فيهم

القيادة و المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

5 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
5 رتب مختلفة

8 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية
8 ملحق البحث الفالحي

80 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
16 متصرف
9 متصرف مستشار
6 متصرف رئيس
27 ملحق إدارة
10 مستكتب إدارة
6 عون إستقبال
6 كاتب تصرف

68 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
25 مهندس رئيس
7 مهندس عام
31 مهندس أول
5 مهندس أشغال

108 سلك العملة
42 1عامل صنف 
6 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 



78 نظـام أمـد

5 6عامل صنف 
7 7عامل صنف 
19 8عامل صنف 
15 9عامل صنف 
7 10عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل رئيس
1 محلل مركزي

1 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
1 مهندس معماري رئيس

1 سلك أعوان وزارة المالية
1 متفقد رئيس للمصالح المالية

1 سلك الباحثين الفالحين و الصيد البحري
1 مدير البحث الفالحي

8 سلك مستشاري المصالح العمومية
8 مستشار المصالح العمومية

3 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف رئيس في الوثائق و األرشيف
1 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
1 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

47 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
4 مساعد تقني
1 عون تقني
10 تقني رئيس
18 تقني أول
14 تقني

332جملة البرنامج الفرعي

332القيادة و المساندة جملة

332الجملة  العامة



79 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الكلفةالعدد   المدة

باألشهر
الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة

4اإلطارات

43,0مهندس أول 

 ---- 4جملة المؤسسة : 

الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط

2اإلطارات

23,0متصرف 

 ---- 2جملة المؤسسة : 

---- 6  الجملة العامة : 



80 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

مركز  تونس  الدولي  لتكنولوجيا  البيئة

81اإلطارات

1متصرف رئيس 

8متصرف مستشار 

2حافظ عام للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

6مهندس رئيس 

19مهندس أول 

4تقني رئيس 

24متصرف 

1متصرف في الوثائق و األرشيف 

1كاتب صحفي 

15تقني أول 

31أعوان المساندة أو التسيير 

7ملحق إدارة 

16تقني 

4كاتب تصرف 

4مساعد تقني 

41أعوان التنفيذ 

1مستكتب إدارة 

2راقن 

1عون تقني 



81 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

37عامل 

153جملة المؤسسة : 

الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط

159اإلطارات

4متصرف رئيس 

49مهندس أول 

13إطار تقني أول 

4إطار إدارة عامة 

44متصرف 

7متصرف أول 

16مهندس 

1محلل أول 

21إطار تقني 

51أعوان المساندة أو التسيير 

5مهندس مساعد 

22فني سامي مختص 

9متصرف مساعد 

3مساعد في التصرف 

12مساعد إداري 

149أعوان التنفيذ 

7راقن 

2عون تقني 

1مخازني 

3موزع أو مشغل هاتف 

18عون إداري 



82 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

4مسير آالت إعالمية 

26حارس 

2عون خدمات 

34سائق 

6عامل مختص 

39عامل 

7سائق سيارات الشحن 

359جملة المؤسسة : 

وكالة  حماية  وتهيئة  الشريط  الساحلي

74اإلطارات

2متصرف مستشار 

23مهندس أول 

1مهندس معماري أول 

10إطار تقني أول 

20متصرف 

5مهندس 

4تقني أول 

1محلل 

3إطار تقني 

5إداري 

52أعوان المساندة أو التسيير 

3ملحق إدارة 

4تقني 

12مهندس مساعد 

10ملحق تصرف 



83 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

6متصرف مساعد 

2كاتب راقن 

1خازن 

1فني سامي 

6مساعد فني 

4عون مختص 

3مهندس مساعد 

29أعوان التنفيذ 

2موزع أو مشغل هاتف أول 

3عون إداري 

7سائق 

17عامل 

155جملة المؤسسة : 

667  الجملة العامة : 



84 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  الوطنية  لحماية  المحيط

4اإلطارات

2مهندس أول 

2متصرف 

3أعوان المساندة أو التسيير 

3ملحق إدارة 

25أعوان التنفيذ 

15حارس 

10عامل 

32جملة المؤسسة : 

32  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

إعادة تقييم أو التكلفة

التنمية المستدامة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

85

_162 الباب:

دراسات عامة 06600101020

بناءات إدارية 0660320010

تجهيزات إدارية 0660466260260

البرامج اإلعالمية 06605660543395

البيئة 067064 2622 6085 925132200

4 9983 6216 610132200 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

إعادة تقييم

التنمية المستدامة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

86

_162 الباب:

دراسات عامة 0660010

بناءات إدارية 0660320010

تجهيزات إدارية 06604194194

البرامج اإلعالمية 0660520

البيئة 067064421 1394 556132200

4621 5334 770132200 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2015ميزانية الدولة لسنة

التنمية المستدامة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

87نظـام أمـد

_162 الباب:

د1000بحساب 
حمایة البیئة و الموارد الطبیعیة و النھوض بجودة الحیاة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التصرف في المیاه المستعملة و النفایات 1البرنامج الفرعي

البيئة 06706

اعداد استراتيجية وطنية لإلتصال والتحسيس في مجال إعادة
استعمال المياه المعالجة

41132200 00 0419

200مشروع إستصالح و إزالة التلوث  لموقع معمل الحلفاء بالقصرين 00 0437
241132200 06706جملــة الفصـل
241132200 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المراقبة البیئیة و الحد من التلوث 2البرنامج الفرعي

( الصخري  06706

دراسة التقييم البيئي االستراتيجي الستكشاف المحروقات التقليدية و
الزيت و الغاز الصخري(غير التقليدية   )

1 010 00 0460

1 010 06706جملــة الفصـل
1 010 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

النھوض بجودة الحیاة 3البرنامج الفرعي

البيئة 06706

000 1الخضراء و صيانة المناطق بعث مجال في البلديات مجهود دعم 00 0053

100100100تهيئة منتزه رقادة بالقيروان 00 0411

القسط الثاني(تهيئة منتزه المطوية بقابس  )200 00 0413

30تثمين المواقع الطبيعية بمنطقة بني مطير من والية جندوبة 00 0438

100100برنامج التصرف المستديم في النفايات بجزيرة جربة 00 0453
1002001 430 06706جملــة الفصـل
1002001 430 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المحافظة على التنوع البیولوجي و المنظومات
اإلیكولوجیة و تأقلمھا مع التغیرات المناخیة

4البرنامج الفرعي



88 نظـام أمـد

بناءات إدارية 06603

200تهيئات مختلفة البنك الوطني للجينات 00 0005
200 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

9494اقتناء وسائل النقل للبنك الوطني للجينات 00 0008
9494 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

20التجهيزات اوالمعدات للبنك الوطني للجينات 00 0016
20 06605جملــة الفصـل

البيئة 06706

281280تجهيز المخابر: دعم البنك الوطني للجينات  00 0214
تثمين وتهيئة المناطق الطبيعية مجمية جبل خروفة ،الصدين بالكاف

و جبل السرج بسايانة
800 00 0358

50وضع إطار وطني للنفاذ للموارد الجينية 00 0436

5050التصرف المستديم في التربة بوالية سليانة 00 0439
3311 180 06706جملــة الفصـل

206251 274 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مكافحة التصحر و تدھور األراضي و التخفیف من
آثار الجفاف و التغیرات المناخیة

5البرنامج الفرعي

البيئة 06706

التصرف المستديم في التربة والمنظومات الواحية بالمناطق الجافة
مخلفات النخيل:والصحراوية 

334400250 00 0433

334400250 06706جملــة الفصـل
334400250 5جملــة البرنامج الفرعي
4541 2254 205132200 1جملــة البرنامج

إستدامة التنمیة2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مواكبة المسارات و إعداد األدوات 1البرنامج الفرعي

البيئة 06706

100المساعدة على تهيئة حدائق و نوادي البيئة المدرسية 00 0099

50 الجهوية و المحلية21دراسة مسار االجندا  00 0113

5050دعم القدرات الوطنية في مجال التنمية المستديمة 00 0427
50200 06706جملــة الفصـل
50200 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التجدید التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر 2البرنامج الفرعي



89 نظـام أمـد

البيئة 06706

8850الشراءات المستديمة 00 0430

15035البرنامج الوطني حول الصيرفة المستديمة 00 0441

100مكتب المساندة حول المبادرة اإلقتصادية الخضراء 00 0455

دراسة حول مراجعة االطار القانوني و المؤسساتي للتنمية
المستديمة

60 00 0456

8158245 06706جملــة الفصـل
8158245 2جملــة البرنامج الفرعي
8208445 2جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المساندة 2البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

10مختلفة دراسات 00 0001
10 06600جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

10مختلفة تهيئات 00 0002
10 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

100100نقل وسائل إقتناء 00 0001
100100 06604جملــة الفصـل
100120 2جملــة البرنامج الفرعي
100120 9جملــة البرنامج

4621 5334 770132200 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التكلفة

التنمية المستدامة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

90

_162 الباب:

دراسات عامة 06600101010

تجهيزات إدارية 06604666666

البرامج اإلعالمية 06605640543395

البيئة 067063 8201 4691 369

4 5362 0881 840 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2015ميزانية الدولة لسنة

التنمية المستدامة

91نظـام أمـد

_162 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

حمایة البیئة و الموارد الطبیعیة و النھوض بجودة الحیاة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المراقبة البیئیة و الحد من التلوث 2البرنامج الفرعي

البيئة 06706

4206969إنجاز المشروع المندمج إلزالة التلوث ببحيرة بنزرت 00 002ج
4206969 06706جملــة الفصـل
4206969 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

النھوض بجودة الحیاة 3البرنامج الفرعي

البيئة 06706

000 0001 0001 3الخضراء و صيانة المناطق بعث مجال في البلديات مجهود دعم 00 0053
3 0001 0001 000 06706جملــة الفصـل
3 0001 0001 000 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المحافظة على التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیة و تأقلمھا مع التغیرات
المناخیة

4البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

101010دراسات مختلفة البنك الوطني للجينات 00 0002
101010 06600جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

363636اقتناء وسائل النقل للبنك الوطني للجينات 00 0008
363636 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

101010التجهيزات اوالمعدات للبنك الوطني للجينات 00 0016
101010 06605جملــة الفصـل
565656 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مكافحة التصحر و تدھور األراضي و التخفیف من آثار الجفاف و التغیرات المناخیة 5البرنامج الفرعي

البيئة 06706



92
نظـام أمـد

06706

200200100إنجاز البالغ الوطني الثالث حول التغيرات المناخية 00 001ج
200200100 06706جملــة الفصـل
200200100 5جملــة البرنامج الفرعي

3 6761 3251 225 1جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

القیادة 1البرنامج الفرعي

البيئة 06706

التحسيس برنامج  200200200 00 0003
200200200 06706جملــة الفصـل
200200200 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المساندة 2البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

303030ومعدات أثاث إقتناء 00 0003
303030 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

252525ومكتبية إعالمية معدات إقتناء 00 0003

11710097للوزارة اإلعالمية برنامج 00 0004

202010إقتناء منظومات للتصرف و المتابعة 00 0007

777037إقتناء تجهيزات إعالمية 00 0008

404010إقتناء منظومات و تطبيقات إعالمية 00 0009

15815078منظومات خاصة بالنظام المعلوماتي للبيئة 00 0010

551010دراسات اعالمية 00 0011

583838جودة الخدمات اإلدارية 00 0014

تأهيل رؤساء المشاريع و إستغالل منظومات التصرف في
المشاريع

808080 00 001ج

630533385 06605جملــة الفصـل
660563415 2جملــة البرنامج الفرعي
860763615 9جملــة البرنامج
4 5362 0881 840 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2015 2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201320142015 2012

التنمية المستدامة16 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

93

2_

174دراسات عامة06600 20 10 103 10 10 287 307

741 1بناءات إدارية06603 10 20 259 1 410 200 10 410 2 030

568تجهيزات إدارية06604 260 240 283 2 789 393 260 355 255 2 877 4 140

900البرامج اإلعالمية06605 395 260 223 2 916 187 543 126 3 838 4 694

45مصاريف اإلشهار و اإلعالنات06607 508 10 543 553

820 35البيئة06706 5 925 5 807 2 300 74 978 20 568 2 608 5 640 2 099 93 915 1 669 124 830
136 5541 6692 5105 9953 62122 55881 5532 8066 3376 61039 248 101 870 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

2

2015
نظـام أمـد

التنمية المستدامة_16 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

94

د1000بحساب 

حمایة البیئة و الموارد الطبیعیة و النھوض بجودة الحیاة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التصرف في المیاه المستعملة و النفایات 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البيئة 06706
41 80 80 41 630 121  اعداد استراتيجية وطنية لإلتصال والتحسيس في مجال إعادة استعمال041900

المياه المعالجة
490 200 310 1 000 1 000 مشروع إستصالح و إزالة التلوث  لموقع معمل الحلفاء بالقصرين043700

04180390241490 1216301 067061جملــة الفصـل

1 04180390241490 1216301 1جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المراقبة البیئیة و الحد من التلوث 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البيئة 06706
790 1 010 200 2 000 2 000  دراسة التقييم البيئي االستراتيجي الستكشاف المحروقات التقليدية و غير046000

الزيت و الغاز(التقليدية 
351 69 351 69 420 إنجاز المشروع المندمج إلزالة التلوث ببحيرة بنزرت00200ج

141 0791 000693512001 4202 067062جملــة الفصـل

2 141 0791 000693512001 4202 2جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

95 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

النھوض بجودة الحیاة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البيئة 06706
3 144 2 000 1 000 428 3 445 3 000 1 000 530 5 487 10 017 الخضراء و صيانة المناطق بعث مجال في البلديات مجهود دعم005300

11 150 78 1 761 2 000 2 000  أشغال تهيئة محطات اإلستراحة  بمسلك السياحة البيئية ذاكرة األرض033700
والصحراء والواحات

72 100 200 550 178 100 1 000 1 100 تهيئة منتزه رقادة بالقيروان041100
793 200 507 750 750 1 500 القسط الثاني(تهيئة منتزه المطوية بقابس 041300 )

2 233 200 36 31 750 1 750 2 500  مواصلة تنفيذ مشروع السياحة البيئية بالجنوب التونسي ذاكرة األرض041600
والصحراء قابس ،قبلي،قفصة ،صفا

100 100 100 النهوض بالغابات المتاخمة للمدن041700
170 30 100 250 50 300 تثمين المواقع الطبيعية بمنطقة بني مطير من والية جندوبة043800
250 250 250 تثمين المواقع و المشاهد الطبيعية بمنطقة كسرى و عين بو سعدية044700
200 200 200 تحسين وضعية حديقة الحيوانات بشنني و إحداث متحف لألحياء البحرية044800
200 100 200 100 300 برنامج التصرف المستديم في النفايات بجزيرة جربة045300
50 50 100 100 دراسة العداد ميثاق التصرف في الوسط الحضري بالمدن التونسية045400

223 4307 7002 0921 9221 2505 2005 087507801 36711 0670618جملــة الفصـل

3 223 4307 7002 0921 9221 2505 2005 087507801 36711 18جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المحافظة على التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیة و تأقلمھا مع التغیرات المناخیة 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
10 10 10 10 20 دراسات مختلفة البنك الوطني للجينات000200

066002010101010جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

96 نظـام أمـد

06603
800 600 200 800 تهيئات مختلفة البنك الوطني للجينات000500

06603800200600800جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
10 10 10 أثاث ومعدات لفائدة البنك الوطني للجينات000600
10 10 10 التجهيزات والمعدات لفائدة البنك الوطني للجينات000700
20 130 20 130 150 اقتناء وسائل النقل للبنك الوطني للجينات000800

06604170201302013040جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605
70 10 20 10 40 10 80 التجهيزات اوالمعدات للبنك الوطني للجينات001600
20 10 10 20 برنامج اإلعالمية للبنك الوطني للجينات001700
31 11 20 31 اقتناء منظومات وتطبيقات إعالمية للبنك الوطني للجينات001800
5 5 5 دراسات إعالمية بالبنك الوطني للجينات001900

066051364066102010126جملــة الفصـل

البيئة 06706
3 732 280 360 22 4 861 2 057 281 360 6 557 9 255 تجهيز المخابر: دعم البنك الوطني للجينات 021400
100 100 200 400 400  تأهيل طرق استغالل المنتزهات من خالل تركيز معدات للطاقة البديلة035400

وتجهيزات حضرية وترفيهية
95 800 200 227 678 2 000 2 000  تثمين وتهيئة المناطق الطبيعية مجمية جبل خروفة ،الصدين بالكاف و035800

جبل السرج بسايانة
100 100 100  التصرف في الموارد الطبيعية بوالية تونس ،جندوبة،القصرين ومدنين040800

المرحلة الثانية
770 50 820 820  تحسين ظروف العيش بالحديقة الوطنية بالشعانبي والنهوض بالسياحة040900

اإليكولوجية
96 197 4 3 300 300 التصرف المستديم في التربة بوالية سليانة التنوع البيولوجي بجبل السرج042200
50 50 50 150 150 وضع إطار وطني للنفاذ للموارد الجينية043600
50 50 50 50 100 التصرف المستديم في التربة بوالية سليانة043900

3 714 150 3 864 3 864 النهوض بالسياحة اإليكولوجية و دعم التنوع البيولوجي الصحراوي044500
300 300 300 تهيئة مسلك إيكولوجي حول العيون الطبيعية بتالة من والية القصرين044900
200 200 200 بتطاوين" وادي الدكوك "التصرف المندمج بالمحمية الطبيعية 045000
80 80 80 مشروع المحافظة و تثمين التراث الطبيعي الغابي بمجاز الباب045200

287 1809 1071 7422531 5515 3273603316 56910 0670617جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

97 نظـام أمـد

4 263 33010 1071 7422531 1915 387763606817 69510 18جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مكافحة التصحر و تدھور األراضي و التخفیف من آثار الجفاف و التغیرات المناخیة 5 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البيئة 06706
100 100 100 100 200  التصرف المستديم في الموارد الطبيعية وتحسين دخل مستغلي الموارد042300

الطبيعية بالبرك القصرين
534 250 50 334 400 50 50 834  التصرف المستديم في التربة والمنظومات الواحية بالمناطق الجافة043300

مخلفات النخيل:والصحراوية 
100 100 200 200 إنجاز البالغ الوطني الثالث حول التغيرات المناخية00100ج

234150150600334100150350634 067061جملــة الفصـل

5 234150150600334100150350634 1جملــة البرنامج الفرعي

1 751 43019 5475 4453 6641 12611 55013 3702 6651263 83763022 41جملــة البرنامج

إستدامة التنمیة 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مواكبة المسارات و إعداد األدوات 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البيئة 06706
788 100 300 166 1 246 350 300 1 950 2 600 المساعدة على تهيئة حدائق و نوادي البيئة المدرسية009900

1 030 50 200 920 400 200 1 600 2 200  الجهوية و المحلية21دراسة مسار االجندا 011300
250 50 250 50 300 دعم القدرات الوطنية في مجال التنمية المستديمة042700
50 50 100 100 القرى المستديمة042800
250 100 150 200 350 برنامج المدن المستديمة045100

368 1661666502002 1502 550800501 5503 067065جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

98 نظـام أمـد

1 368 1661666502002 1502 550800501 5503 5جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التجدید التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البيئة 06706
50 50 100 100  دراسة استشرافية حول التنمية المستديمة واإلستثمار في مجال الخدمات040400

البيئية
100 100 200 200 تعزيز مقومات اإلقتصاد األخضر042100
100 100 200 200 دراسة لتحديث نظم المعلومات حول البيئة و التنمية المستديمة042900

50 50 8 8 100 108 الشراءات المستديمة043000
50 50 -49 149 100 دراسة حول آفاق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات044000
1 35 150 14 150 50 200 البرنامج الوطني حول الصيرفة المستديمة044100
50 100 150 300 300 مكتب المساندة حول المبادرة اإلقتصادية الخضراء045500

60 60 120 120 دراسة حول مراجعة االطار القانوني و المؤسساتي للتنمية المستديمة045600
50 50 100 100 مشروع تقييم و مراجعة السياسات البيئية الوطنية045700
100 50 150 150 التقييم االقتصادي للرأس المال الطبيعي045800

4922810245501-578200599670158 067061جملــة الفصـل

2 4922810245501-578200599670158 1جملــة البرنامج الفرعي

2 869 4604452 1661881 1012 4702081 7505991 1283 7جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

القیادة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البيئة 06706
1 002 200 350 61 6 297 499 200 350 350 6 511 7 910 التحسيس برنامج000300  



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

99 نظـام أمـد

06706
157 50 493 50 50 50 550 700 برنامج اإلحتفال بيوم البيئة008400

159 790614002001 0614004002005496 6107 067068جملــة الفصـل

1 159 790614002001 0614004002005496 6107 8جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المساندة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
164 10 10 103 287 287 مختلفة دراسات000100

066002872871031010164جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603
41 10 20 259 20 310 330 مختلفة تهيئات000200
900 790 10 100 900 تهيئيا مختلفة للبنك الوطني للجينات000400

230410108102592010941 066031جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
508 100 160 255 2 206 363 100 275 255 2 236 3 229 نقل وسائل إقتناء000100
20 30 80 28 583 10 30 80 621 741 ومعدات أثاث إقتناء000300

789283240130528 8572553551303732 9702 066043جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605
117 25 25 686 70 25 758 853 ومكتبية إعالمية معدات إقتناء000300
182 97 50 46 1 204 17 100 1 462 1 579 للوزارة اإلعالمية برنامج000400
5 55 60 60 برامج إعالمية خاصة بالتنوع البيولوجي000600
18 10 20 39 20 67 87 إقتناء منظومات للتصرف و المتابعة000700
53 37 54 156 7 70 60 163 300 إقتناء تجهيزات إعالمية000800
40 10 40 18 112 40 180 220 إقتناء منظومات و تطبيقات إعالمية000900
111 78 110 38 231 8 150 410 568 منظومات خاصة بالنظام المعلوماتي للبيئة001000
90 10 15 13 107 45 10 180 235 دراسات اعالمية001100
4 31 35 35 نظام الجغرفة الرقمية001200



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

100 نظـام أمـد

06605
1 189 190 190 ٍاستغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت001300
89 38 53 23 20 38 145 203 جودة الخدمات اإلدارية001400
64 1 83 148 148 اإلدارة اإللكترونية001500

80 80 80 تأهيل رؤساء المشاريع و إستغالل منظومات التصرف في المشاريع00100ج
916223260385774 798605331672 5583 066054جملــة الفصـل

2 407 0675065305352 3506 3523253556631 0457 10جملــة البرنامج الفرعي

9 566 8575679307353 89912 4137257558631 65514 18جملــة البرنامج

67 6206301 4505 5953 62116 12626 6872 2005 9376 61026 186 40 828 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2015 2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201320142015 2012

التنمية المستدامة

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

101

_162 الباب:

1 311 200 158 272 132 61 1 204 1 669 البيئة 09706
1 669611322721582001 311 1 204 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

2

2015
نظـام أمـد

التنمية المستدامة_16 الباب:

102

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

حمایة البیئة و الموارد الطبیعیة و النھوض بجودة الحیاة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التصرف في المیاه المستعملة و النفایات 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

البيئة 09706
 اعداد استراتيجية وطنية لإلتصال والتحسيس في مجال إعادة استعمال041900

المياه المعالجة
16561132272158200272 630

0970616561132272158200272جملــة الفصـل 630

1 16561132272158200272جملــة البرنامج الفرعي 630
1 16561132272158200272جملــة البرنامج 630

272الجملة  العامة 200 158 272 132 61 165 630



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التنمية المستدامة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

103

_162 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

 اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل07802
األساسي

4 000 9 868 57 280 56 703 11 178

180 4881 1801 1الوكالة الوطنية لحماية المحيط

340565600مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

000 0002 0002 00048 48الديوان الوطني للتطهير

868100 5005 6502 5301 1وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي

900 0001 0002 0005 1285 8الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

700 74التوازن المالي07823 74 700

700 70074 74الديوان الوطني للتطهير

000 8684 9809 403131 178131 11الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

إعادة تقييم

التنمية المستدامة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

104

_162 الباب:

 اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل07802
األساسي

2 000 7 868 6 460 5 833 4 758

150458200الوكالة الوطنية لحماية المحيط

100325360مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

868100 4705 5006201وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي

900 0001 4302 4304 0084 4الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

700 74التوازن المالي07823 74 700

700 70074 74الديوان الوطني للتطهير

000 8682 1607 53381 75880 4الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التنمية المستدامة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

105نظـام أمـد

_162 الباب:

1 حمایة البیئة و الموارد الطبیعیة و النھوض بجودة الحیاةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

1 التصرف في المیاه المستعملة و النفایاتالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
900 1الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 2 000 4 430 4 430 4 008

041200740 840 500 500 انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحويل بتونس الكبرى

044600140 140 330 330 التصرف في النفايات بحوض وادي مجردة

044700180 180 200 200  إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات سيدي بوزيد و
قفصة و القصرين

044999500 500 غلق مصبات عشوائية

045011700 700  إانجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات توزر و زغوان
و مهدية

045500140 140 ‘  مراكز التحويل بوالية قبلّي3نجاز 

045700100 100 500  وضع منظومة لتثمين النفايات العضوية و تحويلها الى سماد
عضوي يستغل في الفالحة

046300450 450  انجاز مراكز تحويل تكميلية الستكمال منظومة التصرف في
النفايات بباقي الواليات

04650050 50 PCB برنامج معالجة زيوت المولدات الكهربائية

04660060 60 برنامج التصرف المندمج في النفايات االستشفائية

046700150 150 وضع منظومة التصرف في مادة المرجين

04690050 50 وضع منظومة للتصرف األمثل في هياكل السيارات المستعملة

047000800 800 1 200 مشروع التصرف ورسكلة نفايات األجهزة الكهربائية وااللكترونية

0474001 000 1 000 2 000  بجبل شاكير6برنامج انجاز الخانة عدد 

04751190 90 وضع منظومة نفايات الهدم

04770050 50  برنامج توسعة محطّة معالجة مياه الرشح بوالية نابل و توسعة
الخانة المخصصة لردم النفايات

048100100 100 308 مشروع توسعة خانة النفايات بمصب بنزرت

900 0001 4302 4304 078024جملــة الفصـل 4 008
التوازن المالي07823

700 74الديوان الوطني للتطهير 74 700

03000074 700 74 700 مساهمة للديوان الوطني للتطهير

700 70074 0782374جملــة الفصـل



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

106 نظـام أمـد

4 00879 13079 1302 0001 900 1 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

2 المراقبة البیئیة و الحد من التلوثالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
200الوكالة الوطنية لحماية المحيط 458 150

00620050 58 150 تجهيز المخبر المتنقل لمتابعة نوعية الهواء من المصدر

014711150 400 تونس الكبري سوسة(مخططات المحافظة على نوعية الهواء   
( منستير صفاقص بنزرت قابس

320 1وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 620 500

01050050 50 التكوين و التحسيس

01060070 70 إقتناء وسائل نقل

0152521 200 500 500 أشغال إستصالح الوضعية البيئية بخليج المنستير

520 0781 078021جملــة الفصـل 650
6501 0781 520 2 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

4 المحافظة على التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیة و تأقلمھا معالبرنامج الفرعي
التغیرات المناخیة

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
100وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 5 868 150

012000100 إنجاز المحميات البحرية

014500100 5 868 إنجاز أشغال حماية الشواطئ من اإلنجراف البحري

01530050 أإنجاز أشغال البحث عن مواقع الرمال

868100 078021505جملــة الفصـل
1505 868100 4 جملــة البرنامج الفرعي

4 65880 20880 8007 8682 000 1 جملــة البرنامج

2 إستدامة التنمیةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

2 التجدید التكنولوجي و اإلقتصاد األخضرالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
360مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 325 100

021600100 تدعيم أنشطة المركز و اإلحاطة الفنية بالصناعيين

02431160 تركيز محضنة لبعث مؤسسات صغرى مشغلة في التقنيات البيئية



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

107 نظـام أمـد

07802

025611300 325 تدعيم بنية المركز

07802325360جملــة الفصـل 100
100325360 2 جملــة البرنامج الفرعي

100325360 2 جملــة البرنامج
000 8682 1607 53381 75880 4الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التكلفة

التنمية المستدامة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

108

_162 الباب:

 اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل07802
األساسي

2 000 2 000 50 820 50 870 6 420

030980 0301 1الوكالة الوطنية لحماية المحيط

240240240مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

000 0002 0002 00048 48الديوان الوطني للتطهير

030 0301 0301 1وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي

120570570 4الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

000 0002 8202 87050 42050 6الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التنمية المستدامة

109نظـام أمـد

_162 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

1 حمایة البیئة و الموارد الطبیعیة و النھوض بجودة الحیاةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

1 التصرف في المیاه المستعملة و النفایاتالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
000 2الديوان الوطني للتطهير 2 000 48 000 48 000

0443002 000 2 000 48 000 48 000 منحة بعنوان التطهير

570الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 570 4 120

04610070 70 70 اقتناء وسائل نقل

00100200ج 200 2 000 برنامج توسعة المصب المراقب بقابس

0040050ج 50 50 دراسة حول إنجاز مصب مراقب بتونس الكبرى

01200250ج 250 2 000 برنامج التحسيس في مجال التصرف في النفايات

000 0002 5702 57048 0780248جملــة الفصـل 4 120
4 12048 57048 5702 0002 000 1 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

2 المراقبة البیئیة و الحد من التلوثالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
980الوكالة الوطنية لحماية المحيط 1 030 1 030

000600300 300 300 برنامج التحسيس

00080080 80 80 تهيئة محمية إشكل

001600100 100 100 دراسة و تقييم التقرير السنوي حول البيئة

001900120 120 120 تقويةمرصد البيئة اللتنمية المستديمة

002100200 250 250 شبكة مراقبة نوعية الهواء

002400180 180 180 تأهيل اإلعالمية بالوكالة

30وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 30 30

0111130ج 30 30 دراسات مختلفة إعداد دليل إجراءات

010 0601 078021جملــة الفصـل 1 060



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

110 نظـام أمـد

1 0601 0601 010 2 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

3 النھوض بجودة الحیاةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
000 1وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 1 000 1 000

011900700 700 700 المساهمة في تنظيف الشواطئ

013900300 300 300 رفع الحشائش البحرية

000 0001 078021جملــة الفصـل 1 000
1 0001 0001 000 3 جملــة البرنامج الفرعي

6 18050 63050 5802 0002 000 1 جملــة البرنامج

2 إستدامة التنمیةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

2 التجدید التكنولوجي و اإلقتصاد األخضرالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
240مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 240 240

02000070 70 70 تجهيز المخابر

02010070 70 70 اقتناء وسائل نقل

020800100 100 100 تجهيزات إعالمية

07802240240جملــة الفصـل 240
240240240 2 جملــة البرنامج الفرعي

240240240 2 جملــة البرنامج
000 0002 8202 87050 42050 6الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2014 2013 2012

2015
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20132014 2012

التنمية المستدامة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20152015

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

111

_162 الباب:

490 331اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802 57 280 58 801 66 524 412 166 305 618 56 703 69 793 68 584 425 563 289 206 926 261

158 6الوكالة الوطنية لحماية المحيط 1 180 1 296 2 630 35 566 4 800 1 488 1 451 2 790 36 301 1 163 46 830
777 7مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 600 685 1 190 13 946 5 322 565 682 1 350 16 279 24 198

951 173الديوان الوطني للتطهير 48 000 48 000 53 949 261 641 171 841 48 000 49 000 55 059 261 641 81 420 585 541
685 65وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 2 500 1 910 2 590 45 628 49 446 1 650 10 350 3 670 53 197 50 500 118 313
919 77الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 5 000 6 910 6 165 55 385 74 209 5 000 8 310 5 715 58 145 156 123 151 379

700 74-التوازن المالي07823 74 700 72 800 65 800 392 032 -74 700 74 700 72 800 65 800 392 032 530 632

700 74-الديوان الوطني للتطهير 74 700 72 800 65 800 392 032 -74 700 74 700 72 800 65 800 392 032 530 632
1 456 893289 206134 384142 593131 403230 918804 198132 324131 601131 980256 790 817 595 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

نظـام أمـد

التنمية المستدامة

112

_162 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

حمایة البیئة و الموارد الطبیعیة و النھوض بجودة الحیاة 1البرنامج

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

التصرف في المیاه المستعملة و النفایات 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
556 142الديوان الوطني للتطهير 48 000 48 000 53 949 97 629 140 446 48 000 49 000 55 059 97 629 29 320 390 134

منحة بعنوان االستثمارات في ميدان التطهير 0313001 1101 1101 110
منحة بعنوان التطهير 044300389 02429 32097 62955 05949 00048 000139 33697 62953 94948 00048 000141 446

628 77الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 5 000 6 910 5 665 37 308 73 918 5 000 8 310 5 215 40 068 108 623 132 511

مركز تحويل الفضالت الخطيرة بجرادو 00200012 3002032 10310 1972 10310 197
البرنامج االفريقي الزالة المبيدات التالفة 002800700700700

مشروع التصرف المندمج في الفضالت الصلبة 0410005 95829 0001 4204 5381 4204 538
اقتناء معدات اعالمية 0411003403004030040

انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحويل بتونس الكبرى 0412009 20013 8008 7005006 7005002 000
غلق وإعادة بعض المصبات العشوائية 0413004 0003 0001 0002 9901 010

تركيز مركز اقليمي للتصرف في النفايات ببلدان المشرق والمغرب 04170035025050502505050
 انجاز ثالثة مراكز خزن و  تحويل للنفايات الصناعية ببنزرت  و

صفاقس و قابس
04240010 40015 60010 4009 800600



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

113 نظـام أمـد

07802

التصرف في النفايات بحوض وادي مجردة 04460012 20014 0007501 00033010 12075050033010 620
 إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات سيدي بوزيد و

قفصة و القصرين
0447008 40012 3004002002007 6004002002007 600

غلق مصبات عشوائية 04499915 0004 0005005005009 5004 0005005005009 500
 إانجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات توزر و زغوان و

مهدية
0450114 30018 5002004 1002004 100

‘ 045500560840560560 مراكز التحويل بوالية قبلّي3نجاز 
التثمين الحراري للنفايات العضوية بالمناطق الريفية 0456001 500550450100400550300100550

 وضع منظومة لتثمين النفايات العضوية و تحويلها الى سماد
عضوي يستغل في الفالحة

0457001 000500100400500100400

 عداد كراسات شروط إلنجاز واستغالل المصبات المراقبة في‘
إأطار تطبيق اللزمة

045800300150150100200

اقتناء معدات و مكاتب و تجهيزات 04590011080308030
اقتناء وسائل نقل 0461002152525709525257095

 انجاز مراكز تحويل تكميلية الستكمال منظومة التصرف في
النفايات بباقي الواليات

0463006 5004 6005004509504 600500450950

 بالمجالس (Quais de transfert) انجاز مصطبات تحويل
القروية والواحات بالجنوب

0464001 500500300700450300750

PCB برنامج معالجة زيوت المولدات الكهربائية 0465005003005015030050150
برنامج التصرف المندمج في النفايات االستشفائية 0466001 0005006044050060440

وضع منظومة التصرف في مادة المرجين 04670030015015010015050
 انجاز مراكز لتجميع النفايات القابلة للتثمين والرسكلة

(Dechetteries)
0468005010401040

وضع منظومة للتصرف األمثل في هياكل السيارات المستعملة 04690030050502005050200
مشروع التصرف ورسكلة نفايات األجهزة الكهربائية وااللكترونية 0470001 9005030080075050300800750
 انجاز أشغال توسيع الخانات المهيئة لردم النفايات بمصبي صفاقس

وقابس
0471001 2501 8001 2501 250

تهيئة مصب مراقب جديد بوالية المنستير 0472004 0003003 7003003 700



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

114 نظـام أمـد

07802

وضع منظومة التصرف األمثل في هياكل السيارات المستعملة 0473003005025050250
600 0007 6004001 0007 0004001 0474009 بجبل شاكير6برنامج انجاز الخانة عدد 

وضع منظومة نفايات الهدم 0475111 200100901 010100901 010
 برنامج توسعة محطّة معالجة مياه الرشح بوالية نابل و توسعة

الخانة المخصصة لردم النفايات
0477009201 38080050708005070

برنامج توسعة مصبات حوض وادي مجردة 0478008001 200500300500300
800 2002 8004 2002 0004 0479007 بمصب شاكير6نجاز الخانة عدد ‘برنامج 

برنامج إتوسعة مصبات حوض مجردة 0480002 0002501 7502501 750
مشروع توسعة خانة النفايات بمصب بنزرت 0481002 1085001001 5085001001 508

 منظومة تثمين النفايات العضوية و تحويلها الى سماد عضوي
للفالحة البيولوجية

0482001 0001 000100900

برنامج توسعة المصب المراقب بقابس 800 8002001 0002001 001002ج
دراسة حول إنجاز مصب مراقب بتونس الكبرى 00400505050ج
برنامج التحسيس في مجال التصرف في النفايات 750 7502501 0002501 012002ج

184 000220 91053 61454 93759 364134 000214 31053 27457 69760 943137 645137 522جملــة الفصـل 07802

التوازن المالي07823
700 74-الديوان الوطني للتطهير 74 700 72 800 65 800 392 032 -74 700 74 700 72 800 65 800 392 032 530 632

مساهمة للديوان الوطني للتطهير 030000530 632392 03265 80072 80074 700-74 700392 03265 80072 80074 700-74 700
700 74-700 80074 80072 03265 700392 74-700 80074 80072 03265 632392 530جملــة الفصـل 07823

1 053 277137 943529 729126 074130 110127 700139 664526 969125 414127 710127 700145 484 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

115 نظـام أمـد

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

المراقبة البیئیة و الحد من التلوث 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
171 4الوكالة الوطنية لحماية المحيط 1 180 1 296 2 030 20 131 3 353 1 488 1 451 2 190 20 326 273 28 808

اقتناء معدات للتدخل في حال التلوث 0001001 3356974059869740598
دراسات 0002001 405995605030099560350
تجهيزات 0003001 20681550462958155046295

تحسين مداخل المدن 0004002 4502 400502 40050
برنامج التحسيس 0006006 3404 0203503503001 3204 0203503003001 370

نقل وسائل إقتناء   0007001 897896250200551896250200551
تهيئة محمية إشكل 0008001 9902731 62215010080381 622150508088

دراسة و تقييم التقرير السنوي حول البيئة 0016001 1509609010096090100
تقويةمرصد البيئة اللتنمية المستديمة 0019001 20098180120199818012019

شبكة مراقبة نوعية الهواء 0021003 2102 5102002502502 510200100200200
تأهيل اإلعالمية بالوكالة 0024002 1901 76018060180101 7601806018010

تركيز لوحات ضوئية بالمدن لإلعالم بنوعية الهواء 003900200200200
اقتناء محطات لمراقبة األوزون 00400030015080701508070

تهيئة منتزه النحلي 004500770670100670100
تجهيز المخبر المتنقل لمتابعة نوعية الهواء من المصدر 0062003005010058925010050100

تركيز شبكة وطنية لمتابعة التلوث الضوضائي 006400300200100100200
تونس الكبري سوسة(مخططات المحافظة على نوعية الهواء   

( منستير صفاقص بنزرت قابس
0147111 1054003005400305200200150250

شبكة متابعة تلوث التربة 01501131016015010020010



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

116 نظـام أمـد

07802

تركيز لوحات ضوئية بالمدن لإلعالم بنوعية الهواء 0415001 1501 00070801 0007080
878 12وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 1 350 380 630 7 097 3 173 650 6 900 680 10 932 22 335

مرصد السواحل 0100003 8251 8954001 5301 560350501 865
التكوين و التحسيس 0105001 830920120120506209201207050670

إقتناء وسائل نقل 0106001 3154271001507056842710015070568
تجهيزات 0107003901703019017030190

إقتناء معدات إعالمية 0121005603457014534550165
تهيئات مختلفة 01220027016030801603080

إقتناء منظومات إعالمية 01230061551560405156040
أشغال إستصالح الوضعية البيئية بخليج المنستير 01525213 5006 5006 5005003 0001 2009 300

دراسات مختلفة إعداد دليل إجراءات 01111303030ج
049 53017 6762 6601 2282 52627 1386 3512 8708 2582 14327331 51جملــة الفصـل 07802

51 14327331 2582 8708 3512 1386 52627 2282 6601 6762 53017 049 2 جملــة البرنامج الفرعي

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

النھوض بجودة الحیاة 3البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
873 2وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 1 000 1 050 1 110 10 642 2 753 1 000 1 100 1 110 10 712 16 675

إعداد مخططات حول حوز الشواطئ 0101002 0751 2001107651 200110765
إنجاز فسح شاطئية 0103004 0403 0599812 9891 051

المساهمة في تنظيف الشواطئ 0119005 9803 2735005007001 0073 2735005007001 007



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

117 نظـام أمـد

07802

رفع الحشائش البحرية 0139002 8501 5505005003001 550500500300
تاهيل الشواطئ 0142001 7301 6301001 6305050

873 0002 0501 1101 6421 75310 0002 1001 1101 7121 67510 16جملــة الفصـل 07802

16 67510 7121 1101 1001 0002 75310 6421 1101 0501 0002 873 3 جملــة البرنامج الفرعي

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

المحافظة على التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیة و تأقلمھا مع التغیرات
المناخیة

4البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
049 45وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 150 480 800 19 225 39 412 2 350 1 880 22 062 50 500 65 704

 دراسات و إنجاز مشاريع نموذجية لحماية  السواحل من اإلنجراف
البحري

0110003 4102 4902007202 440200770

حماية التنوع البيولوجي بالمناطق الرطبة بالوطن القبلي 0111002 0901 216150506741 090150850
البرنامج الوطني لحماية الشواطئ من اإلنجراف البحري 0113004 1541 9504001 8041 6393002 215

إنجاز المحميات البحرية 0120002 7001 7663006341 66610080100754
أمثلة التصرف في المناطق الساحلية الحساسة 0130001 50099038013099010050360

تهيئة و استصالح سبخة بن غياضة 0133005 00025 5005 0005 000
 دراسات استصالح وتهيئة سباخ سيدي خليفة والديماس بالمهدية

وسوسة وسيدي المالح
0141008506501505040050100300

أشغال حماية الشواطئ من اإلنجراف البحري 0144115 0003 0002 0001 0004 000
إنجاز أشغال حماية الشواطئ من اإلنجراف البحري 01450025 00025 0005 00020 0005 00020 000

أإنجاز أشغال البحث عن مواقع الرمال 0153005001004005050400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

118 نظـام أمـد

07802

أشغال حماية جنوب الميناء الترفيهي بالقنطاوي من اإلنجراف 0154003 5005003 0001003 400
أشغال حماية جزء منالشريط الساحلي لجزيرة قرقنة من اإلنجراف 01550010 00010 00010 000

أشغال حماية شاطئ الرفراف من االنجراف البحري 0156002 0002 0002 000
049 22580048015045 41219 35039 8802 0621 50022 70450 65جملــة الفصـل 07802

65 70450 50022 0621 8802 35039 41219 22580048015045 049 4 جملــة البرنامج الفرعي

1 186 799188 716593 761131 934141 911130 838188 355584 064129 984130 916131 380210 455 1 جملــة البرنامج

إستدامة التنمیة 2البرنامج

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

التجدید التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
299 5مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 600 685 995 7 871 3 154 565 682 1 155 9 894 15 450

مشروع التاهيل البيئي 003000404040
تجهيز المخابر 0200001 7601 590100701 59010070

اقتناء وسائل نقل 020100779270607070309270607070309
تجهيزات إعالمية 0208001 17896350651008035065100160

رسكلة المياه المستعملة باالعشاب البحرية 0212001 365690200475660100605
تدعيم أنشطة المركز و اإلحاطة الفنية بالصناعيين 0216001 1068565010010085650100100

مشروع تحويل التكنولوجيا 02210081571550507155050
تجهيز ورشة لمساندة مشاريع البحوث التطبيقية 024211400250505050250505050



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

119 نظـام أمـد

07802

تركيز محضنة لبعث مؤسسات صغرى مشغلة في التقنيات البيئية 0243112002001004060
بعث مخبر وطني  مختص في المترولوجيا البيئية 02461146239072262100100

وضع منظومة خدمات عن بعد 0249112651004012510040125
 دراسة مشروع انارة شارع رئيسي بواليتين بالطاقة المزدوجة من

األلواح الشمسية والرياح
025411650350300150500

البرنامج الوطني للتأهيل البيئي 0255112 1902 1901 160100930
تدعيم بنية المركز 025611750254003252540030025

التقضة التكنولوجية 025711300100200100200
سوسة و صفاقس و:تثمين النفايات لإلنتاج الطاقة بأسواق الجملة   

نابل وبنزرت
0432001 090330760130960

انتاج الطاقة من الرياح 0433003803057513075175
تطوير الطاقة من المحروقات الحيوية 04340050050504005050400

التحسيس واإلحاطة والتكوين 0436009804008050040080500
التكوين عن بعد 043700240801006080160

299 8719956856005 1547 1556825653 8941 4509 15جملــة الفصـل 07802

15 4509 8941 1556825653 1547 8719956856005 299 2 جملــة البرنامج الفرعي

15 4509 8941 1556825653 1547 8719956856005 299 2 جملــة البرنامج
1 202 249188 716133 089142 593131 403191 509591 935130 979131 601131 980215 754 603 655 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20132014 2012

التنمية المستدامة

20152015

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

120

_162 الباب:

556 158اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي 2 000 3 202 125 448 129 281 7 868 4 852 8 700 138 505 289 206 09802

911الوكالة الوطنية لحماية المحيط 252 890 273 1 163

543 28الديوان الوطني للتطهير 2 000 50 877 18 240 2 000 8 700 52 480 81 420

246 27وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 100 100 23 054 18 632 5 868 1 000 25 000 50 500

856 101الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 1 900 850 51 517 91 519 2 000 1 852 60 752 156 123

289 2068 7004 8527 868129 281125 4483 2022 000158 556 138 505 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

نظـام أمـد

التنمية المستدامة

121

_162 الباب:

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

حمایة البیئة و الموارد الطبیعیة و النھوض بجودة الحیاة 1البرنامج

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد المصروفة فيالمسندة فيم.خ.ق.م

التصرف في المیاه المستعملة و النفایات 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي 09802

700 0008 6202 00018 7002 6208 32018 29الديوان الوطني للتطهير

منحة بعنوان التطهير 0443008 700 2 000 18 620 2 000 8 700 18 620 29 320
308 90081 5658501 57224 00072 8522 1991 62332 108الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

مركز تحويل الفضالت الخطيرة بجرادو 002000203 203 203
مشروع التصرف المندمج في الفضالت الصلبة 04100010 028 18 972 8 599 20 401 29 000

انجاز مصب مراقب اضافي و مراكز تحويل بتونس الكبرى 04120074013 010 50 12 860 840 100 13 800
 انجاز ثالثة مراكز خزن و  تحويل للنفايات الصناعية ببنزرت  و

صفاقس و قابس
04240015 228 372 9 227 6 373 15 600

التصرف في النفايات بحوض وادي مجردة 04460014013 460 400 13 108 140 752 14 000
 إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات سيدي بوزيد و

قفصة و القصرين
04470018012 120 12 120 180 12 300



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلى
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

122 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09802

108 62332 1991 8522 00072 57224 5658501 90081 308

 إانجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بواليات توزر و زغوان و
مهدية

04501170012 179 400 5 221 11 578 700 1 000 5 222 18 500

‘ 045500140700 مراكز التحويل بوالية قبلّي3نجاز  700 140 840
 انجاز أشغال توسيع الخانات المهيئة لردم النفايات بمصبي صفاقس

وقابس
0471001 800 1 800 1 800

 برنامج توسعة محطّة معالجة مياه الرشح بوالية نابل و توسعة
الخانة المخصصة لردم النفايات

0477001 380 1 380 1 380

برنامج توسعة مصبات حوض وادي مجردة 0478001 200 1 200 1 200
008 90090 8501 1852 57243 00072 8522 7003 8198 94350 137جملــة الفصـل 09802

1 008 90090 8501 1852 57243 00072 8522 7003 8198 94350 137جملــة البرنامج الفرعي

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد المصروفة فيالمسندة فيم.خ.ق.م

المراقبة البیئیة و الحد من التلوث 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي 09802

273273273الوكالة الوطنية لحماية المحيط

تهيئة محمية إشكل 000800273 273 273
273273273جملــة الفصـل 09802

2 273273273جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلى
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

123 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

2014 2013 201220132014 2012 20152015

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد المصروفة فيالمسندة فيم.خ.ق.م

المحافظة على التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیة و تأقلمھا مع التغیرات
المناخیة

4البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي 09802

246 05410010027 63223 86818 0005 0001 50025 50وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي

تهيئة و استصالح سبخة بن غياضة 0133002 446 23 054 500 25 000 25 500
إنجاز أشغال حماية الشواطئ من اإلنجراف البحري 01450010024 800 100 18 132 5 868 1 000 25 000

246 05410010027 63223 86818 0005 0001 50025 50جملــة الفصـل 09802

4 246 05410010027 63223 86818 0005 0001 50025 50جملــة البرنامج الفرعي

1 527 000117 9502 2392 20466 86891 8527 7004 0928 71676 188جملــة البرنامج

527 117الجملة  العامة 2 000 2 950 66 239 91 204 7 868 4 852 8 700 76 092 188 716
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الهباتالقروض

103329410332943090المشاريع المنجزة

المشاريع المتواصلة

%51هبة (KfW)8811686664424مشروع تطهير 11 مدينة -القسط الثاني والثالث والوفورات الناتجة عنه2

66276646761600المشروع الثاني لتطهير المدن الساحلية8

124906124186232 مشروع تطهير المدن الصغرى و المتوسطة9

%51هبة (KfW)4141441289 مشروع تطهير مدينة بنزرت10

60004753200105883 مشروع دراسات محطات التطهير و دراسة الجدوى 152002

9341392931148المشروع الرابع لتطهير تونس الكبرى21

%51قرض (KfW)5797756477430مشروع تطهير سوسة والقيروان ونفزة25

109%51هبة (KfW)4893346406520206861مشروع  تطهير مدن العالية و ماطر و رأس الجبل و رفراف29

35960357875مشروع  تطهير مدن القيروان و الوسالتية وحاجب العيون و حفوز و بوحجلة وسبيطلة30

7000601115050715معالجة المياه بدرجة ثالثة و المعالجة البكترولوجية ومعالجة الروائح35

850057534004001947مشروع  صيانة شبكة مياه االمطار (داخل المناطق الحضرية)38

2610019450160014003850مشروع صيانة األودية و المجاري العابرة للمدن39

%100رسكلة الديون اإليطالية1087410372138مشروع تطهير مدن قربص والمريصة وعقارب40

41(KfW) 65716347301100052508636مشروع تطهير المدن الصغرى والمتوسطة(KfW) 2710%51قرض

(الوحدة : ألف دينار)

التمويالت الخارجية 
لسنة 2015

اإلنجاز 
إلى موفى 
2013

تقديرات 
2014

تقديرات 
2015

الممـول ما بعد

t
y
p
e 
 

اسـم المشـروع ر.م
الكلفة 
المحينة

نسبة 
التمويل

الديوان الوطني للتطهير

ميزانية االستثمار لسنة 2015
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الهباتالقروض

%92قرض (BID)37549356311910مشروع محطتي شطرانة وجنوب مليان42

5560%90قرض (BIRD)11276591440850061659491مشروع إنجاز محطة تطهير بالعطار ومنظومات تحويل المياه والدعم المؤسساتي44

%87قرض (AFD)3669269069مشروع تطهير عين دراهم46

55%51قرض (KfW)2829034820010027572مشروع تطهير 10 مدن متوسطة47

11779106084962196800مشروع توسيع وتهذيب محطات التطهير ومحطات الضخ بالمخطط الحادي عشر49

450454065819701274153100مشاريع برامج المخطط الحادي عشر50

3410%87قرض (AFD)170093151472800039003121برنامج تهذيب وتدعيم شبكات التطهير وتدعيم قدرات الديوان51

52ONAS IV 159416709817500420077655مشروع تطهير(BEI) 2755%65قرض

قرض (KfW-AFD-Commission 480801131222600022580423099مشروع توسيع وتهذيب 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ55
(européenne

51%9655,5

1342,5%51قرض (KfW)38400831600258033219برنامج التصرف في الحمأة -القسط األول-58

%100هبة21000710020993مشروع إيصال المياه المعالجة إلى مناطق االستعمال59

60II 1156009576100001139087934مشروع تطهير سوسة(KfW) 5140%45قرض

62I 450450%90قرض وهبة (التعاون التونسي السوسري)116426105220710001167مشروع تهذيب منظومة التهوئة لمحطة التطهير شطرانة

9330%87قرض (AFD)7932536660108501072018465المشروع الرابع لتطهير األحياء الشعبية - القسط الثاني63

4000%100ممول من طرف ميزانية الدولة طبقا ألمر40000500400036000مشروع محطة التطهير الصناعية (الفجة-المنستير)64

50%51هبة (KfW)160000100100159750برنامج تطهير المناطق الصناعية65

14410%90قرض (BIRD-الصندوق العالمي للبيئة)80531433490001600051371مشروع تحويل المياه المعالجة بتونس الشمالية66

2810%87قرض (AFD)2221816425000320015225مشروع تطهير المناطق الريفية -القسط الثالث-67

133002229120020007071مشروع تهذيب وتوسيع محطات التطهير ومحطات الضخ بالمخطط الثاني عشر71

التمويالت الخارجية 
لسنة 2015 نسبة 

التمويل
تقديرات 
2014

تقديرات 
2015

الممـولما بعد

(الوحدة : ألف دينار)

t
y
p
e 
 

اسـم المشـروعر.م
الكلفة 
المحينة

ميزانية االستثمار لسنة 2015

الديوان الوطني للتطهير

اإلنجاز 
إلى موفى 
2013



126

الهباتالقروض

44003117266145620017277550مشاريع برامج المخطط الثاني عشر72

برنامج توسيع وتهذيب شبكات التطهير بالمدن المتبناة لـ 10 واليات (بنزرت وزغوان وباجة 74
3712%90قرض (JICA)23000020004100225730وسليانة والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقبلي)

مشروع جلب المياه المعالجة من محطة التطهير شطرانة إلى مدينة تونس الرياضية         -75
-Tuni City30003000

%100هبة في نطاق التعاون التونسي السويسري15000120014799مشروع تطهير مدينتي تالة وفريانة76

%51قرض (KfW)390002520038947تطهير مدن بن قردان والقطار وفوسانة والرقاب78

الدراسة االستراتيجية واالقتصادية والمؤسساتية لتطهير البلديات التي ال يتجاوز عدد سكانها 79
251%100هبة (BAD)10924287200251 آالف ساكنا

249773020886388013377برنامج دعم ميزان الدفوعات "التعاون التونسي اإليطالي"80

7360%87قرض (BAD)916173299000843078298برنامج تحسين نوعية المياه المعالجة81

5500%87قرض (AFD)70000200630063600المشروع الخامس لتطهير األحياء الشعبية82

%90قرض (BIRD)8000020080000مشروع إنجاز محطة تطهير بالمنطقة الشمالية لتونس الكبرى84

870%87قرض (AFD-BEI)3780007001000377000برنامج توسيع وتهذيب منشآت التطهير لحامية المتوسط (القسط األولي)85

1520%75قرض (Bird-AFD-BAD)600020003400مشروع تهذيب نظام التهوئة بمحطة التطهير بقابس86

%50قرض وهبة ( BEI وFIV وBERD)7400074000البرنامج المندمج لتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت87

440242321565011300001290001983922765905410مجموع المشاريع المنجزة والمتواصلة

التمويالت الخارجية 
لسنة 2015 الممـولما بعد

نسبة 
التمويل

اإلنجاز 
إلى موفى 
2013

تقديرات 
2014

تقديرات 
2015

t
y
p
e 
 

اسـم المشـروعر.م
الكلفة 
المحينة

(الوحدة : ألف دينار)

ميزانية االستثمار لسنة 2015

الديوان الوطني للتطهير
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الهباتالقروض

المشـاريـع الجديـدة

30002002800مشروع تهذيب وتوسيع محطات التطهير ومحطات الضخ بالمخطط الثاني عشر1

50003004700مشروع برامج المخطط الثاني عشر2

برنامج تطهير المدن الصغرى التي ال يتجاوز عدد سكانها 10 آالف ساكنا -القسط األولي- 3
20005001500(30 مدينة) -الدراسات-

1000010009000مجموع المشاريع الجديدة

441242321565011300001300001992922765905410المجمـوع العـــام

ميزانية االستثمار لسنة 2015

الديوان الوطني للتطهير

(الوحدة : ألف دينار)

التمويالت الخارجية لسنة 
2015 ما بعد

تقديرات 
2015

الممـول
اإلنجاز 

إلى موفى 
2013

الكلفة 
المحينة

t
y
p
e 

اسـم المشـروعر.م
نسبة 
التمويل

تقديرات 
2014
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(بحساب 1000 د)

الجملـة
مشاريع 
جديـدة

مشاريع بصدد 
اإلنجـاز

 اإلستعمــاالت 

0,0%  130 000  1 000  129 000  130 000  برنامج اإلستثمار 

2,6%  74 700  74 700  72 800  تسديد اصل الدين

0,9%  204 700  1 000  203 700  202 800 الجملـة

 المــوارد 

0,0%  48 000  1 000  47 000  48 000  إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

2,6%  74 700  74 700  72 800  منحة توازن

47,5%  5 410  5 410  3 668  هبــات

-4,5%  74 590  74 590  78 132  قروض خارجية 

 2 000  2 000  2 000  قروض خارجية موظفة

 التمويل الذاتي 

  200  مساهمة الخواص 

0,0%  204 700  1 000  203 700  204 800 الجملـة

التوازن المالي 
سنة 2014

التوازن المالي لسنة 2015 
الديوان الوطني للتطهير

نفقات التنمية التمويل العمومي

العنوان الثاني

سنة 2015

التـوازن المـالي التقديـري 

نسبة التطور البيــانــات



129 
 

  

  تقدم مشاريع 
  الديوان الوطني للتطهير

  
  

 الــدراسات .1

ü انتهاء دراسة توسيع وتهذيب محطة التطهير الحمامات الجنوبية؛ 

ü انتهاء دراسة وضع منظومة للجغرفة الرقمية بتونس الكبرى؛ 

ü انتهاء الدراسات الفنية المتعلقة بالتصرف في الحمأة على المستوى الجهوي؛ 

ü لتهذيب محطة التطهير سوسة الشمالية؛ انتهاء الدراسة التنفيذية 

ü واليات؛ 6دراسة األمثلة المديرية للتطهير لـ  انتهاء 

ü مواصلة الدراسة التنفيذية إلنجاز محطة تطهير لمعالجة المياه المستعملة بحوض تونس  

 الشمالية؛

ü راسة تهذيب منظومة تحويل المياه المستعملة من محطة التطهير الشرقية إلى انطالق د

 ة التطهير شطرانة؛محط

ü  جندوبة (واليات  10انطالق الدراسات الفنية لتوسيع وتهذيب شبكات التطهير بـ

وتأهيل ) والقصرين وسيدي بوزيد والكاف وسليانة وزغوان وباجة وبنزرت وصفاقس وقبلي

 محطات التطهير باجة ومجاز الباب وطبرقة وسليانة وجندوبة؛

ü بئر القصعة وبنزرت : ت تطهير بالمناطق الصناعيةمحطا 9انطالق الدراسات التنفيذية لـ

 ؛ومجاز الباب والمنستير وأوتيك وواد الباي والمكنين والنفيضة وصفاقس

 
 األشـــغال .2

  )ةطمح 75( أشغال محطات التطهير 1.2
     

 : على 2015يشتمل برنامج محطات التطهير لسنة 
  

 ؛والية منوبةالمرناقية ب وهيمحطة تطهير جديدة   أشغال إنجاز انتهاء §
 
بوالية ومنزل بوزلفة  SE4نابل وهي تطهير  محطات 3أشغال تهذيب وتوسيع  انتهاء §

 ؛بوالية المنستيرالساحلين /الدخيلةو نابل
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مكثر بوالية  جديدة بالوسط الحضري وهيتطهير  محطات 4أشغال إنجاز  مواصلة §

المعمورة /الصمعة/ركةزسوسة حمدون بوالية سوسة وتاو العطار بوالية تونسسليانة و
 ؛بوالية نابل

 
 وقفصة وسيدي بوزيدالمحرس  وهي تطهير اتمحط 5أشغال تهذيب وتوسيع  مواصلة §

 ؛وقرمبالية وسوسة الجنوبية
 
 بوالية سيدي بوزيدالرقاب والمزونة وهي  محطات تطهير جديدة 6انطالق أشغال إنجاز  §

وفوسانة  والقطار بوالية قفصةمدنين بوالية  وبن قردان وبئر مشارقة بوالية زغوان
 ؛بوالية القصرين

 
 الفجة؛/انطالق أشغال إنجاز محطة التطهير الصناعية بالمنستير §

  
محطات تطهير بالوسط الريفي وهي تيبار وسيدي اسماعيل بوالية باجة  4أشغال  انطالق §

 وحاسي فريد بوالية القصرين وحزوة بوالية توزر؛
 
القصرين والمهدية قابس و هيوتطهير  اتحطم 7انطالق أشغال توسيع وتهذيب  §

 .والوردانين ونفطة وسيدي بوعلي والجم
 
محطة تطهير وهي تونس الشمالية  30انطالق أشغال تحسين نوعية المياه المعالجة لـ  §

و نابل  SE1والحمامات الجنوبية ونابل  1وشطرانة  2و 1والشرقية وجنوب مليان 
SE3   وسليانة وجندوبة والكاف وسوسة الشمالية ومساكن وقليبية ومنزل بورقيبة وباجة

وجمال والفرينة المنستير والقيروان وصفاقس الجنوبية وجربة أغير وحومة السوق 
 وسيدي محرز وجرجيس ودوز والحامة وتطاوين ومدنين وصفاقس الشمالية وسويحل؛

 
تاجروين  محطات تطهير جديدة وهي 6اإلعداد النطالق أشغال إنجاز  §

بوالية  أم العرايس/رديفوال القصور بوالية الكاف وسوق األحد بوالية قبلي/نيوالدهما
 ؛قفصة وتالة وفريانة بوالية القصرين

 
الحمامات الجنوبية   هيوتطهير  اتمحط 8اإلعداد النطالق أشغال توسيع وتهذيب  §

 .والحمامات الشمالية 2و 1شطرانة وجنوب مليان وسوسة الشمالية والمكنين وصيادة و
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  : على 2015برنامج محطات التطهير لسنة 
  

محطات تنتهي أشغال 
  2015إنجازها سنة 

محطات تتواصل أشغال 
 2015إنجازها سنة 

محطات تنطلق أشغال 
 2015إنجازها سنة 

محطات يتم االعداد النطالق 
 2015سنة أشغال إنجازها 

نشر طلبات العروض وفرز العروض (
اءات وإتمام إجر وإعداد الصفقات

 )التمويل
  

  :محطات جديدة
  

 المرناقية -
 

أشغال التهذيب 
  :والتوسيع

  
  SE4نابل  -
 منزل بوزلفة -
  الساحلين/الدخيلة -
  
  
  

  

  :محطات جديدة
  

 مكثر -
  العطار  -
 سوسة حمدون -
 المعمورة /الصمعة/تازركة -
 
  

  :أشغال التهذيب والتوسيع
 

  المحرس  -
  قفصة  -
 سيدي بوزيد  -
  سوسة الجنوبية -
 قرمبالية -
  

 

  :جديدةمحطات 
  

 المزونة -
 الرقاب  -
 بئر مشارقة -
 بن قردان -
 القطار -
 فوسانة -

 
المحطة الصناعية  -

 الفجة/بالمنستير
  

  :محطات ريفية
  تيبار -
 سيدي اسماعيل -
 حاسي الفريد -
 حزوة -

 

  :أشغال التهذيب والتوسيع
 

 قابس  -
 القصرين -
 المهدية -
 الوردانين -
 نفطة -
 سيدي بوعلي -
 الجم -

 

أشغال تحسين نوعية المياه 
  :محطاتل المعالجة

  

الشرقية تونس الشمالية و  -
 1وشطرانة  2و 1وجنوب مليان 

 SE1ونابل والحمامات الجنوبية 
وقليبية ومنزل   SE3نابل و

بورقيبة وباجة وسليانة وجندوبة 
والكاف وسوسة الشمالية ومساكن 

وجمال والفرينة المنستير 
الجنوبية والقيروان وصفاقس 

وجربة أغير وحومة السوق 
وسيدي محرز وجرجيس ودوز 

والحامة وتطاوين ومدنين 
  وصفاقس الشمالية وسويحل

  

  

  :محطات جديدة
 

  تاجروين -
 القصور/الدهماني -
 سوق األحد -
 أم العرايس/الرديف -
 تالة -
 فريانة -

 

  :أشغال التهذيب والتوسيع

 الحمامات الجنوبية -
 صيادة -
 شطرانة  -
 جنوب مليان -
 شماليةسوسة ال -
 2و 1المكنين  -
  الحمامات الشمالية -
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  أشغال توسيع وتهذيب شبكات التطهير 2.2

  :التالية الــشغاأل انتهاء ×

مكثر بمدن المرناقية و تمديد وتهذيب شبكة التطهير ومنظومة تحويل المياه المستعملة •
 والجريصة؛

  ؛بأريانة واالنطالقة الغزالةأحياء ببوسط العاصمة وتهذيب شبكة التطهير  •

  حيا شعبيا في إطار المشروع الرابع لتطهير األحياء الشعبية؛ 40تطهير حوالي  •

ولسودة  القصرينبوحاسي الفريد ووادي الزرقاء بباجة  قرية نوال بقرمباليةتطهير  •
القسط في إطار  بقبليصفاقس وتلمين بوالخزانات والعامرة والعوابد  بسيدي بوزيد

  ؛طق الريفيةمشروع تطهير المناالثالث ل

منظومة تحويل المياه المستعملة بمدن تازركة والصمعة والمعمورة في إطار مشروع  •
 ؛"ONAS IV"التطهير 

  ؛إلى حوض التعديل والري لمحطات التطهير بتونس الشمالية تحويل المياه المعالجة •

  ؛حومة األندلس بتونسب تهذيب شبكة التطهير •

  تطهير حي المهرجان بتطاوين •

  ؛بسوسة لتطهيرالثانوية لبكة شالتهذيب  •

   :التالية الــشغاألمـواصلة  ×

  في إطار المشروع الرابع لتطهير األحياء الشعبية احيا شعبي 11تطهير  •

مشروع تطهير المناطق الريفية القسط الثالث من في إطار  تينريفي تينمنطقتطهير  •
  ؛تيبار وسيدي إسماعيل بباجةوهي 

  ؛الشماليةإنجاز حوض التعديل والري بتونس  •

تحويل المياه المطهرة المتأتية من محطات التطهير التابعة لتونس الشمالية نحو  •
 ؛المصرف البحري

ة بالقيروان والنور بحفوز يتطهير أحياء الطرهوني والجمهورية ببوحجلة والوسط •
 ؛والشابي بالوسالتية
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ببومهل البساتين ببن تطهير أحياء األمان واألصيل وملعب النابلي والمنطقة الصناعية  •
 عروس 

  ؛بحمام األغزاز بقليبية بني عبيد والعسكريتطهير أحياء  •

  ؛الرياض بالعالية ومحمد علي والحشاني بتينجةتطهير أحياء  •

  ؛)طريق تونس(بمدينة صفاقس  لتطهيراألولية لشبكة التهذيب  •

  :التالية شـغالاألأو اإلعداد النطالق الشـروع  ×

  طهير بسوسة؛ تدعيم وتهذيب شبكة الت •

 إنجاز المصرف البحري للمياه المعالجة بتونس الشمالية؛ •

 المنار ووسط المدينة والرياضو بن إسماعيل ببنزرت الجنوبيةتطهير أحياء  تطهير •
 ؛والنور بقفصة بمدينة الرقاب بسيدي بوزيد

منظومة تحويل المياه المستعملة من سوسة الغربية إلى محطة التطهير سوسة  •
نحو من محطة تطهير سوسة حمدون ومنظومة تحويل المياه المطهرة  الجنوبية

 المصرف البحري؛

أم العرايس وربط قصر قفصة بمحطة التطهير و تدعيم شبكات التطهير بالرديف •
  بقفصة؛

  ؛بتالة وفريانةتدعيم شبكات التطهير  •

ن مدن بن قردان بوالية مدنين والقطار بوالية قفصة وفوسانة بوالية القصريتطهير  •
  ؛والرقاب بوالية سيدي بوزيد

  ؛تحسين أنظمة إزالة الحمأة بشطرانة ونابل وبنزرت وسوسة والمنستير والقيروان •

  ؛تهذيب وتوسيع شبكة التطهير بباجة وبنزرت وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان •

  لتطهير األحياء الشعبية؛ الخامسإطار المشروع في  حيا شعبيا 43تطهير حوالي  •

مشروع تطهير المناطق الريفية القسط الثالث من في إطار اطق ريفية من 3تطهير  •
 ؛وحزوة بتوزر قنطرة بنزرت بأريانة وشط مريم بسوسةوهي 
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 العناية باألودية وبشبكة مياه األمطار بالوسط الحضري 3.2 

لصيانة األودية والمجاري العابرة مواصلة البرنامج السنوي المخصص  2015ستشهد سنة 
 57 جهر وتنظيفوالذي يهم لمدن ومشاريع صيانة شبكات مياه األمطار بالوسط الحضري ل

واليات وهي تونس وأريانة ومنّوبة وبن  9كلم موزعة على  132وادي ومجرى بطول 
صرف س، باإلضافة إلى انطالق مشروع ت ونابل وسوسة والقيروان وصفاقعروس وبنزر

  .بباجة مياه األمطار بمنطقة بوزقدم

 لمعدات واآللياتا .3

وذلك  الستغالل منشآت التطهير معدات وآليات اقتناءعلى  2015يحتوي برنامج سنة  

في إطار مشاريع ممولة من طرف الوكالة الفرنسية  مليون دينار 9,8باستثمارات تناهز 

في إطار " دعم ميزان الدفوعات"للتنمية والبنك األلماني والبنك األوروبي لالستثمار و

  .التونسي اإليطالي التعاون
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