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  مؤشرات قیس األداءاألھداف االستراتیجیة للبرامج وتطور  : 1 عدد دولج
  

 الھدف أداءقیس مؤشرات  اإلستراتیجیةاألھداف   البرنامج الفرعي  البرنامج

   1 البرنامج عدد
  
   ساسیةالبنیة األ

  
  للطرقات

البرنامج  -1
الفرعي 
 :المركزي

تطویر وصیانة 
ساسیة البنیة األ
 للطرقات

 
برنامج  24 -2

  فرعي جھوي

السیارة  الطرقاتشبكة تطویر  :1.1.1الھدف 
على الصعید الوطني والطرقات المرقمة 

  والمغاربي

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

تي عرضھا یستجیب لطرقات النسبة ا :2.1.1.1المؤشر 
  أمتار) 7 الفنیة (عرض یساوي أو یفوق للمواصفات

النساء والرجال  نفاذتحسین  :2.1.1 الھدف
 المناطق الریفیة المعزولة إلى شبكة في
  وضمان سالمتھمطرقات ال

النسبة التراكمیة لتھیئة المسالك  :1.2.1.1 مؤشرال
   ة لفائدة النساء والرجال على حّد سواءالریفی

  

شبكة لى جودة المحافظة ع :3.1.1 الھدف
  جودة شبكة الطرقات المرقمة :1.3.1.1المؤشر   طرقاتال

  

  

  عدد مؤشرات قیس األداء  االستراتیجیةعدد األھداف   عدد األنشطة  البرامج

  4  3  16  برنامج البنیة األساسیة للطرقات

  5  3  9  حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآتبرنامج 

  6  3  12  برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 

  8  3  5  برنامج القیادة والمساندة

  23  12  42  المجموع

6
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  البرنامج
  

  الھدف أداءقیس مؤشرات   اإلستراتیجیةاألھداف   البرنامج الفرعي
  

    2 البرنامج عدد
  

حمایة المناطق 
العمرانیة 

والشریط الساحلي 
والتحكم في  

 المنشآت

البرنامج الفرعي 
 : 1المركزي 

 حمایة المناطق
العمرانیة من 

  الفیضانات

التحكم في میاه السیالن  :1.1.2الھدف  
المتأتیة من األحواض الساكبة على مشارف 
المدن والتجمعات السكنیة وضمان وظیفیة 

 المنشآت المنجزة

نسبة إنجاز مشاریع المخطط : 1.1.1.2 المؤشر
  اإلستراتیجي

 

منجزة النسبة السنویة لجھر المنشآت ال :2.1.1.2 لمؤشرا
 للحمایة من الفیضانات

  

البرنامج الفرعي 
 : 2المركزي 

حمایة الشریط 
الساحلي وإحكام 
  انجاز المنشآت

  
برنامج فرعي  24

  جھوي

من حمایة الشریط الساحلي  :1.2.2 لھدفا
االنجراف البحري عن طریق منشآت تؤمن 
الوصول إلى البحر لجمیع الفئات وتضمن 

 سالمة النساء والرجال

حمایة الشریط إنجاز مشاریع نسبة  :1.1.2.2 رلمؤشا
 الساحلي

مستوى األداء الفني للمشاریع البحریة  :2.1.2.2 المؤشر
  فوضةالم

 

ومراعي للنوع ناء مستدام ب :2.2.2 الھدف
 االجتماعي

  

  النجاعة الطاقیة للبنایات :1.2.2.2 المؤشر
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  البرنامج
  

  البرنامج الفرعي

  

  الھدف أداءقیس مؤشرات   اإلستراتیجیة دافاألھ

  3البرنامج عدد 
  

التھیئة الترابیة 
والتعمیر 
 واإلسكان

  

  
  
  
  
  

البرنامج الفرعي 
التھیئة  : المركزي

الترابیة والتعمیر 
  واإلسكان

  
  
  

برنامج فرعي  24
  جھوي

  

  
  

نسبة تغطیة التراب الوطني بدراسات  : 1.1.1.3المؤشر النھوض بالتھیئة الترابیة  :1.1.3الھدف 
 التھیئة والرصد الترابي

 تدعیم التخطیط العمراني :2.1.3الھدف 
 عات العمرانیةوالتحكم في التوس

  

نسبة المطابقة بین استراتیجیات  :1.2.1.3 المؤشر
  مثلة التھیئة العمرانیةأالتنمیة العمرانیة و

  

األراضي حساب التوسعات على نسبة  :2.2.1.3 المؤشر
    الفالحیة  

النھوض بالسكن االجتماعي  :3.1.3الھدف 
 والمیّسر 

لمساكن اإلجتماعیة التراكمي لعدد ال :1.3.1.3 المؤشر
  أةرة المنجزة والمقاسم المھیّ والمیسّ 

 

  

النسبة التراكمیة لتھذیب األحیاء  :2.3.1.3المؤشر 
  السكنیة ضمن البرامج الوطنیة

 

  

لنساء المنتفعات النسبة التراكمیة ل :3.3.1.3 المؤشر
  بمساكن ومقاسم اجتماعیة
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 :)5202 – 3202إطار النفقات متوسط المدى ( -4
  

  

 :وسط حسب البرامج ومصادر التمویلبرمجة نفقات المھمة على المدى المت - 1-4

أي بزیادة محین  2022سنة  د أ 1557702,2مقابل  أ د 1883500,0في حدود  2023لسنة التجھیز واإلسكان  مھمة ضبطت میزانیة

  :وتتوزع على النحو التالي  % 9,20 نسبة تمثل د أ 325797,8قـدرھا 

  البرنامج
  

  البرنامج الفرعي

  

  الھدف أداءقیس مؤشرات   اإلستراتیجیة األھداف

   9البرنامج عدد 
  المساندةوالقیادة 

  
البرنامج الفرعي 

 : 1المركزي 
  القیادة

  وكمة المھمةححسین ت :1.1.9 الھدف
  ةمھمتحقیق أھداف النسبة  :1.1.1.9 مؤشرال
  

 واب التطور السنوي لزیارة مواقع : 2.1.1.9مؤشرال
 لمھمةا

  
  
  

البرنامج الفرعي 
 : 2 المركزي
  المساندة

  
برنامج فرعي  24

  جھوي

ترشید التصرف في  :1.2.9الھدف 
الموارد البشریة حسب الحاجة وضمان 

 صالمساواة وتكافؤ الفر

عویض اإلنقطاعات الناتجة عن اإلحالة ت: .1.2.91 مؤشرال
  على التقاعد

األعوان المتكونین في المجاالت  نسبة :2. 1.2.9 رمؤشال
  ذات األولویة

 تمثیلیة المرأة في الخطط الوظیفیة :3.1.2.9 رمؤشال

ضمان دیمومة المیزانیة  :1.3.9الھدف 
یة التصرف في الموارد المال وترشید

  مع ضمان نجاعة البرامج

  

  نسبة تحقیق دیمومة المیزانیة :1.1.3.9 مؤشرال

  

  تكلفة التسییر لكل عون :2.1.3.9 مؤشرال
نسبة صرف اعتمادات التنمیة إلى موفى  :3.1.3.9 مؤشرال

  سبتمبر

9
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2025 2024 2023 2021

1505075 1417465 1377540 1223406 1086730   

4250 4000 2763 3950 3580

1509325 1421465 1380303 1227356 1090310  

248812 234178 227575 135043 133381   

0 0 0 0 0

248812 234178 227575 135043 133381  

249728 234986 228387 149895,2 190154   

12800 12460 12209 11970 12381

262528 247446 240596 161865,2 202535  

54385 51371 49998 49358 36188   

0 0 0 0 0

54385 51371 49998 49358 36188  

2058000 1938000 1883500 1557702,2 1446453   

17050 16460 14972 15920 15961

2075050 1954460 1898472 1573622,2 1462414  

 برنامج التهيئة الترابية والتعمير 

واإلسكان

1000

 

 
 

 

2022
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2025 2024 2023 2021
133770 125750 122500 120486 109752   

12720 12240 10882 11830 12001

146490 137990 133382 132316 121753

64143 62275 60461 58632,2 58525   

3730 3620 3515 3510 3370

67873 65895 63976 62142,2 61895

244902 230159 223809 193809 158904   

600 600 575 580 590

245502 230759 224384 194389 159494

1613745 1518460 1475420 1183975 947072   

1613745 1518460 1475420 1183975 947072

1440 1356 1310 800 172200   

0 0 0 0 0

2300 1356 1310 800 172200

2058000 1938000 1883500 1557702,2 1446453   

17050 16460 14972 15920 15961

2075050 1954460 1898472 1573622,2 1462414

52023

نفقات العمليات المالية

2-4

1000

2022

: على المدى المتوسط حسب األقسام وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي 2023                 



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2023 السنة المالیة:

12

  : مهمة التجهیز واإلسكان18المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2023تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة التجهیز واإلسكان لسنـة  : 

اعتمادات الدفع

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : البنیة التحتیة1البرنامج  
للطرقات

53 275 000

1 992 000

49 265 000

721 00050 000

200 000 000675 000 000

400 000 000

53 275 00049 265 000200 000 0001 377 540 000

977 540 000

400 000 000

2 763 000

1 075 000 000

1 075 000 000 000 050 000200 267 55مجموع البرنامج 49 986 0001 380 303 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  :   حمایة المناطق2البرنامج  
 العمرانیة والشریط الساحلي

والتحكم في المنشآت

17 093 0002 322 000188 650 000

18 200 000

1 310 000

17 093 0002 322 000227 575 000

209 375 000

18 200 000

206 850 0001 310 000

206 850 000 000 310 1مجموع البرنامج 17 093 0002 322 000227 575 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : التهیئة الترابیة3البرنامج  
والتعمیر واإلسكان

18 353 000

8 890 000

1 484 000

2 794 000525 000

20 380 00038 770 000

101 400 000

48 000 000

18 353 0001 484 00020 380 000228 387 000

78 987 000

101 400 000

48 000 000

12 209 000

188 170 000

188 170 000 000 905 00020 243 27مجموع البرنامج 4 278 000240 596 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

33 779 0007 390 0003 429 0005 400 000

33 779 0007 390 0003 429 00049 998 000

49 998 000

5 400 000

5 400 000 000 429 0003 779 33مجموع البرنامج 7 390 00049 998 000

1 310 000 1 475 420 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

122 500 000

10 882 000

60 461 000

3 515 000575 000

223 809 000907 820 000

519 600 000

48 000 000

1 310 000

122 500 00060 461 000223 809 0001 883 500 000

1 315 900 000

519 600 000

48 000 000

14 972 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

133 382 00063 976 000224 384 0001 898 472 000

1 475 420 0001 310 000



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2023 السنة المالیة:

15

  : مهمة التجهیز واإلسكان18المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2023تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة التجهیز واإلسكان لسنـة  : 

إعتمادات التعهد

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : البنیة التحتیة1البرنامج  
للطرقات

53 275 000

1 992 000

49 265 000

721 00050 000

200 000 000521 830 000

353 540 000

53 275 00049 265 000200 000 0001 177 910 000

824 370 000

353 540 000

2 763 000

875 370 000

875 370 000 000 050 000200 267 55مجموع البرنامج 49 986 0001 180 673 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  :   حمایة المناطق2البرنامج  
 العمرانیة والشریط الساحلي

والتحكم في المنشآت

17 093 0002 322 000182 950 000

171 000 000

1 310 000

17 093 0002 322 000374 675 000

203 675 000

171 000 000

353 950 0001 310 000

353 950 000 000 310 1مجموع البرنامج 17 093 0002 322 000374 675 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : التهیئة الترابیة3البرنامج  
والتعمیر واإلسكان

18 353 000

8 890 000

1 484 000

2 794 000525 000

20 380 00017 130 000

32 760 000

48 000 000

18 353 0001 484 00020 380 000138 107 000

57 347 000

32 760 000

48 000 000

12 209 000

97 890 000

97 890 000 000 905 00020 243 27مجموع البرنامج 4 278 000150 316 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

33 779 0007 390 0003 429 0003 500 000

33 779 0007 390 0003 429 00048 098 000

48 098 000

3 500 000

3 500 000 000 429 0003 779 33مجموع البرنامج 7 390 00048 098 000

1 310 000 1 330 710 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

122 500 000

10 882 000

60 461 000

3 515 000575 000

223 809 000725 410 000

557 300 000

48 000 000

1 310 000

122 500 00060 461 000223 809 0001 738 790 000

1 133 490 000

557 300 000

48 000 000

14 972 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

133 382 00063 976 000224 384 0001 753 762 000

1 330 710 0001 310 000
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 حسب البرامج  2023توزيع نفقات المهمة لسنة 
 

) 
 

 8344570 للطرقات  األساسية: البنية 8البرنامج 
 224545 : حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت2البرنامج 

 221314 : التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان 3البرنامج 

 79991 القيادة والمساندة: 9البرنامج 

 8113500 المجموع                                                                                          

 
 حسب طبيعة النفقة 2023توزيع نفقات المهمة لسنة 

) 
 

 822500 نفقات التأجير
 60461 نفقات التسيير

 223809 نفقات التدخالت

 1475420 االستثمارنفقات 

 1310 نفقات العمليات المالية
 1883500 المجموع                                                                

 

 

البنية : 1البرنامج 
التحتية للطرقات 

أ د1377540
حماية : 2البرنامج 

المناطق العمرانية 
والشريط الساحلي 

والتحكم في المنشآت 
أ د227575

التهيئة : 3البرنامج 
الترابية والتعمير واإلسكان 

أ د228387

القيادة والمساندة 
أ د49998

نفقات التأجير 
أ د122500

نفقات التسيير
أ د60461

أ د1310نفقات العمليات المالية 

نفقات اإلستثمار 
أ د1475420

نفقات التدخالت 
أ د 223809



النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنة

نظـام أمـد

2023

19

 أد1288872 أد دفعا مقابل 1696730 أد تعهدا و 1552020 ما قدره 2023تبلغ النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنـة  
  و تتوزع كما یلي2022 أد دفعا سنة 1374775تعهدا و   

% التطور تقدیرات النفقات ق م البرامج

بحساب األلف دینار

الدفعالدفعالدفعالدفع التعهد التعهد التعهد التعهد

20222023

17.65 17.65 30 000 30 000 200 000 200 000 170 000 170 000 نفقات التدخالتالبنیة التحتیة للطرقات

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

806 299952 281875 3701 075 00069 071122 7198.5712.89

1 275 000 071 99مجموع البرنامج 976 2991 075 370 1 122 281152 71910.1513.61

 حمایة المناطق  
 العمرانیة والشریط

 الساحلي والتحكم في
المنشآت

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

197 750

800

115 628

8001 310

353 950206 850

1 310

156 200

510

91 222

510

78.99

63.75

78.89

63.75

208 160 710 156مجموع البرنامج 198 550355 260 116 42891 73278.9378.79

20 000 20 000 20 000 20 000  التهیئة الترابیة والتعمیر
واإلسكان

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

89 533109 96397 890188 1708 35778 2079.3371.12



20
208 170 357 8مجموع البرنامج 109 533117 890 129 96378 2077.6360.18

نفقات التدخالتالقیادة و المساندة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

4 4906 1033 5005 400-990-703-22.05-11.52

5 400 990-مجموع البرنامج 4 4903 500 6 103-703-22.05-11.52

263 148 1 696 730

000 190الجمـلة العامـة

1 098 072

800

190 000

1 183 975

8001 310

1 330 710

220 000220 000

1 475 420

1 310

30 000

232 638

510

30 000

291 445

510

1 288 8721 374 7751 552 020321 955

%التطورتقدیرات ق مالنفقات
الدفع الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد  التعهد

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

مجموع البرامج

20222023

15.79

21.19

63.75

15.79

24.62

63.75

20.4223.42
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6- 

2023

 

 

 

 

 

 

 البرنامج 

 

 المؤسسة

 

 نفقات التأجير

 

 نفقات التسيير

 

 نفقات التدخل

 

 الجملة

 

 

 موارد ذاتية

 

 منحة الدولة

 

 موارد ذاتية

 

 منحة الدولة

 

 موارد ذاتية

 

 منحة الدولة

 

 موارد ذاتية

 

 

البنيةةةةةةةةةةة 

األساسية 

 للطرقات

 2111 2991 1 112 1 01 2111 1162 

 2173 0000 50 0 120 0 0992 0000 مركز التجارب وتقنيات البناء

 1 1 1 1 111111 1 111111 1 

 0 200000 0 200000 0 0 0 0 شركة تونس الطرقات السيارة

 

التهيئةةةةة  

الترابيةةةةةة 

والتعميةةر 

 واإلسكان

 1692 1 249 219 21 21 2211 229 

 339 3021 30 20 309 349 0 2792 برىوكالة التعمير لتونس الك

 1 2291 1 1420 1 490 1 22211 

 00210 0 495 0 2425 0 2290 0 وكالة التهذيب والتجديد العمراني

 24911 114211 010 111121 2020 249 21221 2692 الجملة العامة

 



22 
 

 

7- 

48882023

12

 2111  2111 551 5991برنامج البنية التحتية للطرقات

برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط 

الساحلي والتحكم في المنشآت

 

111 
  

555 
 

 

555 

 757 852 541 61 511برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان

 1425  1425  5581برنامج القيادة والمساندة

4444 172 4362 218 4854 

56 1 26 51 68 

4457 178 4355 266 4888 

 8083و 8088 

2426(%)2422(%) 

 85,8 -96 8802 53,8 8555برنامج البنية التحتية للطرقات

برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط 

الساحلي والتحكم في المنشآت

 

111 
 

55,5 

 

159 

 

1 

 

5,1 

 58 -52 206 51,1 619برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان

 11,1 881 5599 89,5 5581لقيادة والمساندةبرنامج ا

4854 77,2 4736 87 74,2 

32 0,2 15 83- 1,2 

4888 144 4824 34 144 

 8088 (10 

 808365وخطة( 
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1-8

2023سنة  2022سنة  2023سنة  2022سنة  2023سنة  2022سنة    

53275 53295 1000 0 52275 53295  

17093 16360 0 0 17093 16360
 

18353 18180 2698 2446 15655 15734  برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان

33779 32651 0 0 33779 32651  

122500 120486 3698 2446 118802 118040

2-8

2023سنة  2022سنة  2023سنة  2022سنة  2023سنة  2022سنة    

49265 47830 0 0 49265 47830  

2322 2255 0 0 2322 2255
 

1484 1372,2 349 271,2 1135 1101  برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان

7390 7175 0 0 7390 7175  

60461 58632,2 349 271,2 60112 58361

1828,83,1

:2023 سنة بعنوان لالنتدابات الجديد البرنامج جانب إلى 2022 سنة وانتدابات الترقيات 

63,976 2023

2023122500,0

1000

82023

 120486,020222014,01,7

79782022

 لبرنامج المالي اإلنعكاس جانب إلى 2025و 2024و 2023 سنوات بعنوا اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية 

58632,22022 أ د202360461,0

1000
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2022         

2022تعديلي                                                           

     1628580555

8152551001

      1423    1433

         15011505

          33013013

         757721

  15041510

         045033

         075017

       270217

         5681882508



21 
 

 

2022          

2022تعديلي                                                          

     4530141311

        

           0115    15153

           30013300

    21722247

     73517120

     20454511

       43254721

 

      07100721

  

   104101 
 

         0171513 

       553355 

   5,221182

   215,2281

    27172430
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3-8

2023سنة  2022سنة  2023سنة  2023سنة  2022سنة     2022سنة 

200000 170000 0 0 200000 170000  

0 0 0 0 0 0
 

20380 20380 80 80 20300 20300  برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان

3429 3429 0 0 3429 3429  

223809 193809 80 80 223729 193729

200000

20000 

575

220000

 

2023223809193809 

 20223000015,5

3809

1000

220000

224384

223809

20220

2

12و 54.5
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4-8

 

الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد

1238545 306470 494800 101660 743745 204810
 

236875 1024240 48000 48000 24800 455640 164075 520600
 

1475420 1330710 48000 48000 519600 557300 907820 725410

629150

4295

3280

1670

69400

30000

5800

2800

653629

55563

9806224100

3175

291985

436131

150397

536300

63500

97920

253667

51000

195000

1000

التمويل ومصدر المشاريع نوعية حسب 2023

20231330,7101475,420

.محين 1183,9752022د م 1098,072

2120000160000

45100 774000

6400

5450

23220

477968

2394136227380

70100 876339



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

28

389 400

10 600

941 900

133 100

675 000400 0001 075 000 المجموع 

مشاریع جدیدة

500 552مشاریع بصدد اإلنجاز 191 370

330 460

521 830

68 900

284 640

353 540

260 270

615 100

875 370

122500

كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

28

4 000

14 200

158 425

48 425

188 65018 200206 850 المجموع 

مشاریع جدیدة

425 154مشاریع بصدد اإلنجاز 1 700

181 250

182 950

171 000

171 000

1 700

352 250

353 950

34225

كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

28

101 400183 930

4 240

38 770101 400188 170 المجموع 

مشاریع جدیدة

000 53048 34مشاریع بصدد اإلنجاز

48 000

11 740

5 390

17 130

32 760

32 760

48 000

48 000

92 500

5 390

97 890

4240

  

للطرقات ساسیةالبنیة األ : 1البرنامج عدد 

 حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت : 2البرنامج عدد 

 التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان : 3 عدد البرنامج



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

29

2 290

3 110

5 4005 400 المجموع 

مشاریع جدیدة

290 2مشاریع بصدد اإلنجاز

3 500

3 500

3 500

3 500

3110

  القیادة والمساندة : 9البرنامج عدد 
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 حسب البرامج  2023لسنة االستثمار توزيع نفقات 
 

حسب  0203االستثمار لمهمة التجهيز واإلسكان لسنة ب الدفع الخاصة تاعتماداتوزع ت

 :البرامج كما يلي
 )بحساب أ د(

 

 

 

 للمهمةجدول تغطية اعتمادات الدفع العتمادات التعهد 

 
 

 د( م)بحساب                                                                                 
 

 اعتمادات االستثمارالمهمة

 3322,223 (1)اعتمادات التعهد للسنوات المنقضية 

 نسبة التغطية 1330,310 (2) 2023اعتمادات التعهد التقديرية لسنة 

 % 22,2 374,430 (3) لمشاريع المتواصلةل تعهدمنها اعتمادات 

 % 33,4 032,240 (4) لجديدةلمشاريع ال تعهدمنها اعتمادات 

نسبة التغطية 1437,420 (7) 2023سنة ل مجموع اعتمادات الدفع التقديرية

 % 53,2 1252,747 (2) لمشاريع المتواصلةلمنها اعتمادات دفع 

% 12,5 155,537 (3) جديدةللمشاريع امنها اعتمادات دفع ل

 3213,013 (7)-(2+1) ( =5)اعتمادات التعهد المتبقية ات تقدير

سنوات وحوالي  4أي  شهرا 75,3 (5/7)المدة الالزمة لتغطية اعتمادات التعهد 

 موي 21و أشهر 10

ة البنية التحتي: 1البرنامج 
أ د1037000للطرقات 

مير التهيئة الترابية والتع: 3البرنامج 
أ د155130واإلسكان 

حماية المناطق العمرانية : 2البرنامج 
والشريط الساحلي والتحكم في 

أ د7400القيادة والمساندة أ د202570المنشآت 

 1037000للطرقات  األساسية: البنية البرنامج 

 206850 : حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآتالبرنامج 

 188170 : التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان البرنامج 

 5400 : القيادة والمساندةالبرنامج 

 1437420 المجموع
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5-8

 

الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد   

0 0 0 0 0 0  

1310 1310 0 0 1310 1310
 

0 0 0 0 0 0  برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان

0 0 0 0 0 0  

1310 1310 0 0 1310 1310

7

20231,3100,8002022

1000

0,500

0,610

0,200

9

1-9

7

3

1

3

6

2

المرسمة االعتمادات نفس وهي 48,0002023

2022،

14

15

7
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1000

2023

2022 

تعديلي

 
 

 

10000 10000 االستثمار الصندوق الوطني لتحسين السكن 14

38000 38000 االستثمار
 صندوق النهوض بالسكن لفائدة

األجراء
15

48000 48000

 برنامج التهيئة الترابية 

والتعمير واإلسكان

الجملة العامة



عدد األعوان المباشرين 

 :2111
1377540 0 1075000 200000 49265 53275

941900

133100

200000

  2120,0 160000

  774,0 45100

  2394,136 227380

  876,339 70100

  98,062 24100

  291,985 63500

  436,131 97920

  477,968 253667 41455

  150,397 51000

1000

عدد األعوان المباشرين 

 :555
227575 1310 206850 0 2322 17093

195000 581 2256

6400 245

5450 1496 14837

50

4000

500 قرض من الميزانية

200 قرض من الميزانية

610 قرض من الميزانية

33

   10 - 2023

        ( ( دينار1000بحساب 

البرامج وأهم األنشطة



عدد األعوان المباشرين 

 :759
228387 188170 20380 1484 18353

  291,985 18500

  291,985 900 340

1370 80 349 2698

28000

12000

  291,985 69400

  291,985 20000

  291,985 10000 FNAH

  291,985 38000 FOPROLOS

ARRU 10000

  0,300 300

عدد األعوان المباشرين 

 :1425
49998 5400 3429 7390 33779

  291,985 250 3429 350 6170

5150 7040 27609

  291,985 4670

  291,985 480

  291,985 

  291,985 

  0,2 200

عدد األعوان المباشرين 

 :4850
1883500 1310 1475420 223809 60461 122500

34

        ( ( دينار1000بحساب 

4850384888

202374

(40)

 لفائدة الوزارة6(30

1)

3)



 

 

 

 

 المحور الثاني

 نفقات المهمة حسب

 البرامج
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II-: 

 

1:

1:

3053

 

 

 

 

 3120

617 

 2000

3132

70

 

3670



53 
 

 

 

33320

 20000

 33000

 

11000



53 
 

 

 33

00

 4

0

3

23

23

0-00



53 
 

 

 

 

3030

 

 

 

6

 

 



53 
 

 

 

 

 

0-334A0X0

23

3

0-5-

2.3.3 

الذي تمت صياغته كما يلي 
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  :حسب األنشطة 2023 
2023

:

 2023  البرنامج

تطوير شبكة الطرقات 

 0000السيارة

 -الطريق السيارة تونس 

جلمة
000000 

 00000بنزرت جسر

 

2

 

 

 
 

 223320الطرقات المهيكلة

تهيئة وتطوير شبكة الطرقات 

المرقمة
30000 

 20000تدعيم شبكة الطرقات المرقمة

 03000 بناء جسور

0000 

0000 

0000 

203003 
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 0202  البرنامج

00555 

92975 

7555 
 

000011 

785510 

0277732 
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2- :  
  20230477731  

0224311  2022

:

  البيان
2020 

 2122م  

 تعديلي
 

2124 
 %النسبة 

20722 23232 23272 
 

20 - 
 

0,0 - 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

71722 74237 74277 21 - 1,0 - 

2100 3030 0332 0031 - 37,3 - 

74201 71367 77217 0206 - 2,2 - 

23212 27130 23232 0232 3 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

33262 37641 33217 0347 4 

700 700 720 20 3 

33362 36741 33361 0371 4 

020022 070000 200000 30000 07,3 

0 0 0  0 

0 0 0  0 

070023 071111 211111 41111 07,1 

70 30 20 00 - 03,7- 

070033 071111 211171 23331 07,1 

203303 211200 372000  0.2 

223000 333710 200000  000.1 

0 0 0 0 0 

117114 372260 0177111 022703 02,3 

0 0 0 0 0 

117114 372260 0177111 022703 02,3 
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  البيان
2120 

 2022ق م 
 تعديلي

 
2124 

 %سبة الن

070000 0 0 
 

0 0 

0 0 0 

 

0 
0 

0 0 0 
 

0 0 

071111 1 1 
 

1 1 

0 0 0 

 

0 
0 

071111 1 1 1 1 

137730 123322 377220 007302 03,7 

223000 333710 200000 33203 3,3 

0 0 0 0 0 

0161740 0224311 0477731 073043 02,1 
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2023كمـا تتوزع تقدیرات  : 

53 275 0003 660 000200 000 0001 070 500 0001 327 435 000 تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات 1

5 375 0004 000 0009 375 000 Aالبنیة التحتیة للطرقات بتونس

1 605 0001 605 000 Bالبنیة التحتیة للطرقات بأریانة

2 600 0002 600 000 Cالبنیة التحتیة للطرقات ببن عروس

1 510 0001 510 000 Dالبنیة التحتیة للطرقات بمنوبة

1 840 0001 840 000 Eالتحتیة للطرقات بنابل

1 190 0001 190 000 Fالبنیة التحتیة للطرقات بزغوان

2 720 0002 720 000 Gالبنیة التحتیة للطرقات ببنزرت

1 440 0001 440 000 Hالبنیة التحتیة للطرقات باجة

1 235 0001 235 000 Iالبنیة التحتیة للطرقات بجندوبة
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1 475 0001 475 000 Jالبنیة التحتیة للطرقات بالكاف

1 400 0001 400 000 Kالبنیة التحتیة للطرقات بسلیانة

1 670 0001 670 000 Lالبنیة التحتیة للطرقات بالقیروان

1 580 0001 580 000 Mالبنیة التحتیة للطرقات بالقصرین

1 620 0001 620 000 Nالبنیة التحتیة للطرقات سیدي بوزید

2 145 0002 145 000 Oالبنیة التحتیة للطرقات سوسة

1 600 0001 600 000 Pالبنیة التحتیة للطرقات بالمنستیر

1 410 000500 0001 910 000 Qالبنیة التحتیة للطرقات بالمهدیة

2 540 0002 540 000 Rالبنیة التحتیة للطرقات بصفاقس

1 200 0001 200 000 Sالبنیة التحتیة للطرقات بقفصة

1 220 0001 220 000 Tالبنیة التحتیة للطرقات توزر

1 325 0001 325 000 Uالبنیة التحتیة للطرقات قبلي

1 560 0001 560 000 Vالبنیة التحتیة للطرقات قابس

3 980 0003 980 000 Wالبنیة التحتیة للطرقات بمدنین
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1 365 0001 365 000 Xالبنیة التحتیة للطرقات بتطاوین

53 275 00049 265 000200 000 0001 075 000 0001 377 540 000 1جمـــلة البرنامج
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 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
51

مهمة التجهیز واإلسكان

بحساب ألف  دینار

2023 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو1075000 في حدود  2023ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج البنیة التحتیة للطرقات لسنة 
التالي

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2022ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات 
8.5714.13 806 299875 370 937 9811 070 50069 071132 519

البنیة التحتیة للطرقات بتونس
33.33 3 0004 0001 000

البنیة التحتیة للطرقات بجندوبة
-100.00 5 300-5 300

البنیة التحتیة للطرقات بسلیانة
-100.00 1 000-1 000

البنیة التحتیة للطرقات بالقصرین
-100.00 1 000-1 000

البنیة التحتیة للطرقات بالمهدیة
-75.00 2 000500-1 500

البنیة التحتیة للطرقات توزر
-100.00 1 000-1 000

البنیة التحتیة للطرقات بتطاوین
-100.00 1 000-1 000

000 075 1المجموع 875 370 806 299952 28169 071122 7198571289



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

52

389 400

10 600

941 900

133 100

675 000400 0001 075 000 المجموع 

مشاریع جدیدة

500 552مشاریع بصدد اإلنجاز 191 370

330 460

521 830

68 900

284 640

353 540

260 270

615 100

875 370

122500



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

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 023

53

البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2022

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

900 270941 260مشاریع بصدد اإلنجاز

615 100133 100

1 075 000 875 370

806 299

806 299

952 281

952 281

546 029-

615 100

69 071

10 381-

133 100

122 719
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 322

 تآحماية املناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في املنش   البرنامج

       

البرامج 

 الفرعية
  

 مركزي  برنامج فرعي

حماية املناطق 

العمرانية من 

 الفيضانات

  

  مركزي  برنامج فرعي

حماية الشريط الساحلي 

 تآوإحكام إنجاز املنش

 

برنامج  42

فرعي 

 جهوي 

         

الهياكل 

 املتدخلة

  

وحدات 

 عملياتية
 

 إدارة املياه العمرانية 

 

إلادارة العامة للمصالح 

  الجوية والبحرية

إدارة  42

 جهوية  
  

   
 

   إلادارة العامة للبنايات املدنية          

                    

 
فاعلون 

 عموميون 
     

هيئة شركة الدراسات وت

السواحل الشمالية ملدينة 

 صفاقس

  

      

شركة الدراسات والنهوض 

 بتونس الجنوبية

  

      

شركة الدراسات واستصالح 

 سبخة بن غياضة

  

2023
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  :حسب األنشطة 2023     
 

  
2023:

 2023   البرنامج
 

 األشغالاعداد الدراسات وإنجاز 

لحماية المناطق العمرانية من 

الفيضانات

005400 

 

 30400صيانة المنشآت

 

حماية الشريط الساحلي من 

البحري واحكام  االنجراف

انجاز المنشآت المينائية

5540 

 

دعم الدولة لشركة 

TAPAROURA" " قصد

صيانة وحراسة الحوزة العقارية

400 

 

" "SEPTSدعم الدولة لشركة 

لمراقبة ومتابعة مشاريع الشركة
200 

 

 ياضة"غ"بن  الدولة لشركةدعم 

راقبة ومتابعة مشاريع الشركةلم
000 

 

انجاز بنايات مقتصدة للطاقة 

 والتحكم في جودة تقنيات البناء
 

4545 

20850 

222222 
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2023كمـا تتوزع تقدیرات  : 

2 134 000581 000195 000 000197 715 000 حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات1

14 959 000245 00011 850 00028 364 000 21 310 000
حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت

89 00089 000 Aحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تونس

94 00094 000 Bحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة أریانة

63 00063 000 Cحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بن عروس

14 00014 000 Dحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة منوبة

113 000113 000 Eحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة نابل

12 00012 000 Fحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة زغوان

178 000178 000 Gحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بنزرت

65 00065 000 Hحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة باجة
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61 00061 000 Iحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة جندوبة

14 00014 000 Jحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة الكاف

13 00013 000 Kحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة سلیانة

21 00021 000 Lحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القیروان

31 00031 000 Mحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القصرین

22 00022 000 Nحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة سیدي بوزید

94 00094 000 Oحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بسوسة

92 00092 000 Pحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المنستیر

124 000124 000 Qحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المهدیة

101 000101 000 Rحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة  صفاقس

23 00023 000 Sحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قفصة

25 00025 000 Tحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة توزر

18 00018 000 Uحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قبلي

104 000104 000 Vحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قابس
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112 000112 000 Wحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة مدنین

13 00013 000 Xحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تطاوین

17 093 0002 322 000206 850 000227 575 000 000 310 1جمـــلة البرنامج 2
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 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
82

مهمة التجهیز واإلسكان

بحساب ألف  دینار

2023 تقدیراتالبیـــان

  أد  و206850 في حدود  2023ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت لسنة 
 تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2022ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات
79.1182.20 192 400344 600 107 028195 000152 20087 972

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت
74.7737.79 5 3509 350 8 60011 8504 0003 250

850 206المجموع 353 950 197 750115 628156 20091 22278997889



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

83

4 000

14 200

158 425

48 425

188 65018 200206 850 المجموع 

مشاریع جدیدة

425 154مشاریع بصدد اإلنجاز 1 700

181 250

182 950

171 000

171 000

1 700

352 250

353 950

34225



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

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 023

84

البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2022

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

425 700158 1مشاریع بصدد اإلنجاز

352 25048 425

206 850 353 950

197 750

197 750

115 628

115 628

196 050-

352 250

156 200

42 797

48 425

91 222
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1110

 التهيئة الترابية والتعمير وإلاسكان   3 البرنامج

   
البرامج 

 الفرعية
  

: مركزي: تهيئة املجال  1برنامج فرعي 

 ابي والعمراني وسياسة إلاسكانالتر 
     

  برنامج   42 

فرعي  

 جهوي  

    

الهياكل 

 املتدخلة

  

وحدات 

 عملياتية

 إلادارة العامة للتهيئة الترابية

 
إدارة  42

 جهوية 

  

 إدارة التعمير 

 إلادارة العامة لإلسكان 

   

  

اف إلنجاز البرنامج وحدة التصرف حسب ألاهد

 الخصوص ي للسكن الاجتماعي 

 
      

  

 وكالة التعمير لتونس الكبرى 

 
        

 

فاعلون 

 العموميون 

 

 ديوان قيس ألاراض ي واملسح العقاري 

  

  

 الوكالة العقارية للسكنى

  

  

 وكالة التهذيب والتجديد العمراني

  

  

 جتماعيةشركة النهوض باملساكن الا 

  

  

 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية 

  

  

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية 

 للشمال

  

  

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية  

 للوسط

  

  

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية 

 للجنوب
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  :حسب األنشطة 2023     
  2023

:

   البرنامج
2023 

 

 

 

 

مراجعة األمثلة 

التوجيهية للتهيئة 

 900والرصد الترابي

 

 

 

 

 
 

اعداد االستراتيجيات 

المستدامة للتهيئة 

الترابية والتنمية 

العمرانية

15160 

 

 

األ
2000 

 

 

مركزية عبر الدعم ال

مساندة الجماعات 

المحلية إلعداد 

ومراجعة المخططات

360 

 

 

 

 

 

 

برنامج التدخل 

العمراني لوكالة التعمير 

تونس الكبرىل
9994 

 

 

 

توفير مساكن ومقاسم 

 * 60000ء مهيأة لفائدة األجرا

لفائدة برنامج المسكن األولم د  2000
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 2023  البرنامج 

 تهذيب وإدماج األحياء 

 السكنية
00466 

 التهذيب والتجديد العمراني 

16666 

  

 تحسين السكن

16666 

  عمليات جماعية لتحسين

ظروف العيش وتدخالت 

استثنائية ومتأكدة عند 

 حصول كوارث

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إزالة المساكن البدائية 

وتعويضها بمساكن جديدة أو 

 ترميمها أو توسعتها
12666 

 

 

 

 

 

 

 

إنجاز مساكن اجتماعية 

اجتماعيةوتهيئة مقاسم 
20666 



  104  

 

  البرنامج 
2023 

 
 

إنجاز مساكن اجتماعية 

 وتهيئة مقاسم اجتماعية

 

 

 

 

09171 

222322 
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2:   
  2023

222822  2,828942 2022

:

  البيان
2222 

 2022ق م 
 تعديلي

 
2228 

%النسبة 

61861 68680 68383 
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0 0 0 0 
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0 0 0 0 
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6363 6372,2 6686 666,8 
 

8,6 

0 0 0 0 
 

0 

0 0 0 0 
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0,1 - 
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248 

8381 20380 20380 0 
 

- 

0 0 0 0 
 

0 

0 0 0 0 
 

0 

9891 22822 22822 2 
 

- 

820 820 828 8 
 

6 

9221 22822 22829 9 
 

2 

86131 68613 38770 20307 
 

660 

66000 63800 606600 87100 
 

633,6 

18000 68000 68000 0 
 

- 

211188 228818 222222 22228 
 

2242 

0 0 0 0 
 

0 

211188 228818 222222 22222 
 

2242 
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  البيان
2222 

 2022ق م 
 تعديلي

 
2228 

%النسبة 

0 0 0 
 

0 
 

0 

0 0 0 
 

0 
 

0 

0 0 0 
 

0 
 

0 

2 2 2 
 

2 
 

2 

0 0 0 
 

0 
 

0 

2 2 2 
 

2 
 

2 

78686 88318,2 78187 20816,8 
 

38,3 

66000 63800 606600 87100 
 

633,6 

18000 68000 68000 0 
 

- 

28229, 2,828942 222822 22,8242 
 

924, 

62386 66170 62201 231 
 

2 

222989 21221942 2,2981 2228242 
 

,241 

   

 

 82242

224222

 20 

220

 2

8بـ 

 62و 6.8
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2023كمـا تتوزع تقدیرات  : 

18 353 000689 00020 380 000188 170 000227 592 000 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان1

46 00046 000 Aالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتونس

32 00032 000 Bالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بأریانة

28 00028 000 Cالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببن عروس

44 00044 000 Dالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بمنوبة

52 00052 000 Eالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بنابل

36 00036 000 Fالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بزغوان

30 00030 000 Gالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببنزرت

42 00042 000 Hالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بباجة

21 00021 000 Iالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بجندوبة
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26 00026 000 Jالتهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان بالكاف

31 00031 000 Kالتهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان بسلیانة

45 00045 000 Lالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقیروان

56 00056 000 Mالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقصرین

36 00036 000 Nالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسیدي بوزید

24 00024 000 Oالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسوسة

24 00024 000 Pالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمنستیر

22 00022 000 Qالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمهدیة

31 00031 000 Rالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بصفاقس

37 00037 000 Sالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقفصة

25 00025 000 Tالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتوزر

26 00026 000 Uالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببقبلي

34 00034 000 Vالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقابس

26 00026 000 Wالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بمدنین
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21 00021 000 Xالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتطاوین

18 353 0001 484 00020 380 000188 170 000228 387 000 3جمـــلة البرنامج
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20221711.% 
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281محين 54612022
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 2121  نفقات التأجير
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 تعديلي
  

 

2121 % 

61861 68680 68383 673 6  

1616 8160 8810 280 2,1 

26411 24481 24521 621 1,4 
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202316561172,2

2022111,55,1

202327862511

% 141,4محين 2022

 

 

1-2-  
 

نفس المبلغ202320380

2022

2023828

8محين 8212022

1 % 

 

 

 

 2121  نفقات التسيير
 2122 

 تعديلي
  

 

2121 % 

6363 6372,2 6686 666,8 8,6 

2170 2860 2716 61 - 0,1 - 

1851 6152,2 6275 88,5 2,1 

%
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 التدخالتنفقات 
 2121 

 2122 

 تعديلي
  

 

2121 % 

8381 20380 20380 0 - 

820 820 828 8 1 

8574 21811 21818 8 0 

 

 

 151,1

م 21,111

6-2-  

 
 

20231551711188412022

7521771,1.% 
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 البرنامج الفرعي
 2121 

 2122 
 تعديلي

  
 

2121 % 

611131 601113 688670 78201 76,6 

0 0 0 0 0 

144418 118841 155171 75217 71,1 

 



 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
114

مهمة التجهیز واإلسكان

بحساب ألف  دینار

2023 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على188170 في حدود  2023ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان لسنة 
النحو التالي

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2022ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان
9.3371.12 89 53397 890 109 963188 1708 35778 207

170 188المجموع 97 890 89 533109 9638 35778 2079337112



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

115

101 400183 930

4 240

38 770101 400188 170 المجموع 

مشاریع جدیدة

000 53048 34مشاریع بصدد اإلنجاز

48 000

11 740

5 390

17 130

32 760

32 760

48 000

48 000

92 500

5 390

97 890

4240



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

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 023

116

البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2022

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

930 500183 92مشاریع بصدد اإلنجاز

5 3904 240

188 170 97 890

89 533

89 533

109 963

109 963

2 967

5 390

8 357

73 967

4 240

78 207
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 2023
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2023 

2022

531 

515,

2050
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151 
 

 

51530111311

20230035

 

 

 

 

 

531

 2022

531

 131



155 
 

 

 

531

5- 

2023

في ما يلي

 

5131

 

202353,

 

130

 

561

 

135

 

130

 

131



321 
 

 

9:
 

3–

3

 1

 2



321 
 

 

 322

 

 القيادة واملساندة   البرنامج

   
  

البرامج 

 الفرعية
  

: 1برنامج فرعي 

 مركزي: القيادة
  

: مركزي: 2برنامج فرعي 

  املساندة

22 

 ابرنامج

 ارعيف

  اجهوي

       

الهياكل 

 املتدخلة

  

وحدات ال

 عملياتيةال

 

 الديوان

 

 إلادارة العامة للمصالح املشتركة
 

إدارة  22

 جهوية  

  

        
 

 التفقدية العامة
إلادارة العامة للشؤون العقارية 

  والقانونية 

      
  

إلادارة العامة 

للتنسيق بين 

 ات الجهويةإلادار 

إلادارة العامة للتخطيط والتعاون 

  وتكوين إلاطارات

  
      

 
  

 

  

وحدة التصرف في 

امليزانية حسب 

 ألاهداف
 

 إدارة البحث والتنظيم وإلاعالمية
 

2023
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  :حسب األنشطة 2023 
  2023

:

 

  البرنامج
 

2023 
رقابة لالتنسيق وا

 303والعالقات الدولية

 

التدخل العمومي
3223 

التصرف في العقارات 

 3760والتجهيزات

بناء مقرات اإلدارات 

الجهوية والفرق 

والورشات وتهيئتها 

وتوسيعها

3220 

 

 
23537 

89994 



126 

 

    3- :  
202389994  

89394 2022:
 

  البيان
0201 

 2022ق م 
 تعديلي

 
0203 

 النسبة
   %

24663 32423 33333 
 

3321 
 

3,2 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

04883 30491 33339 
 

1104 
 

3,9 

0 0 0 0 0 

04883 30491 33339 
 

1104 
 

3,9 

2433 3332 3330 232 3 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

9431 3139 3392 019 3 

0 0 0 0 0 

9431 3139 3392 019 3 

2626 3623 3623 0 - 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0808 3809 3809 2 - 

0 0 0 0 0 

0808 3809 3809 2 - 

3430 4303 2600 303 - 33,2 - 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1492 4123 9822 323 - 11,9 - 

0 0 0 0 0 

1492 4123 9822 323 - 11,9 - 
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  البيان
0201 

 2022ق م 
 تعديلي

 
0203 

 النسبة
 %

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

2 2 2 2 2 

0 0 0 0 0 

2 2 2 2 2 

34311 63321 63331 460 3,3 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

34144 89394 89994 482 1,3 

0 0 0 0 0 

34144 89394 89994 482 1,3 
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2023كمـا تتوزع تقدیرات  : 

6 752 000350 0003 429 000250 00010 781 000 القیادة1

27 027 0004 192 0005 150 00036 369 000 المساندة2

186 000186 000 Aالقیادة والمساندة بتونس

147 000147 000 Bالقیادة والمساندة بأریانة

138 000138 000 Cالقیادة والمساندة ببن عروس

94 00094 000 Dالقیادة والمساندة بمنوبة

137 000137 000 Eالقیادة والمساندة بنابل

103 000103 000 Fالقیادة والمساندة بزغوان

101 000101 000 Gالقیادة والمساندة ببنزرت

123 000123 000 Hالقیادة والمساندة بباجة
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102 000102 000 Iالقیادة والمساندة بجندوبة

136 000136 000 Jالقیادة والمساندة بالكاف

135 000135 000 Kالقیادة والمساندة بسلیانة

103 000103 000 Lالقیادة والمساندة بالقیروان

141 000141 000 Mالقیادة والمساندة بالقصرین

98 00098 000 Nالقیادة والمساندة بسیدي بوزید

90 00090 000 Oالقیادة والمساندة بسوسة

138 000138 000 Pالقیادة والمساندة بالمنستیر

100 000100 000 Qالقیادة والمساندة بالمهدیة

117 000117 000 Rالقیادة والمساندة بصفاقس

107 000107 000 Sالقیادة والمساندة بقفصة

106 000106 000 Tالقیادة والمساندة بتوزر

94 00094 000 Uالقیادة والمساندة بقبلي

124 000124 000 Vالقیادة والمساندة بقابس
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125 000125 000 Wالقیادة والمساندة بمدنین

103 000103 000 Xالقیادة والمساندة بتطاوین

33 779 0007 390 0003 429 0005 400 00049 998 000 9جمـــلة البرنامج
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1-2-  
 

202333333326212022

11283,2 %

 
  2221 

 2222 

 % 2223  تعديلي
34662 23423 22333 3331 2,2 

0 0 0 0 0 

26663 32621 33333 1121 3,2 

 

1622

 20و60  303230

4

312 

3360 

1622 



132 
 

 

2-2-  

 

3032333231323033

2123 %  

 
 

 2221 
 2222 

 % 2223  تعديلي
2423 3332 3230 332 2 

0 0 0 0 0 

2631 3132 3332 212 3 

3-2-  

303236233033

 

 التدخالتنفقات 
 2221 

 2222 

 % 2223  تعديلي
3636 2633 2633 0 - 

0 0 0 0 0 

2626 3623 3623 2 - 
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6-2-  
 
 

3032262261233033

32311,2 % ، 

 
 2221  البرنامج الفرعي 

 2222 

 % 2223  تعديلي
330 310 320 30 21,3  

3230 2332 2320 332 - 32 - 

0 0 0 0 0 

1632 6123 2622 323 - 11,2 -  



 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
134

مهمة التجهیز واإلسكان

بحساب ألف  دینار

2023 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي5400 في حدود  2023ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج القیادة و المساندة لسنة 

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2022ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

القیادة
38.89 120 18025012070

المساندة
-24.72-13.05 4 4903 380 5 9235 150-1 110-773

400 5المجموع 3 500 4 4906 103-990-703-2205-1152



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

135

2 290

3 110

5 4005 400 المجموع 

مشاریع جدیدة

290 2مشاریع بصدد اإلنجاز

3 500

3 500

3 500

3 500

3110



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

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 023

136

البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد
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المباشرون بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

5 : اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

5 نشاط المساندة :Z النشاط

5 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
4 مكلف بمأموریة

5جملة البرنامج الفرعي

5القیادة و المساندةجملة برنامج

5الجملة  العامة
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توزیع التـرقیـات

القیادة و المساندةالبرنـامج :
المساندةالبرنامج الفرعي :

276 : اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

نشاط المساندة :Z النشاط

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

276

78السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

133.0 متصرف مستشارمتصرف

83.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

13.0 متصرف عاممتصرف رئیس

13.0 متصرف عام من الصنف األعلى متصرف عام

193.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

13.0 مستكتب إدارةعون إستقبال

183.0 متصرفمتصرف مساعد

173.0 متصرف مساعدكاتب تصرف

43السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

193.0 مهندس عاممهندس رئیس

243.0 مهندس رئیسمهندس أول

11سلك العملة

13.0 متصرف مساعد10عامل صنف 

23.0 تقني10عامل صنف 

13.0 مستكتب إدارة7 و6 و5عملة صنف 
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23.0 عون تقني7 و6 و5عملة صنف 

13.0 كاتب تصرف9 و8عملة صنف 

43.0 مساعد تقني9 و8عملة صنف 

2سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

13.0 محلل مركزيمحلل

13.0 محلل رئیسمحلل مركزي

5سلك المهندسین المعماریین لإلدارة

33.0 مهندس معماري عاممهندس معماري رئیس

23.0 مهندس معماري رئیسمهندس معماري أول

3سلك معماري اإلدارة

13.0 معماري عاممعماري رئیس

23.0 معماري رئیسمعماري أول

5سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

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

23.0 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

23.0 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

129السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

183.0 تقنيمساعد تقني

63.0 مساعد تقنيعون تقني

63.0 تقني رئیس أولتقني رئیس

333.0 تقني رئیستقني أول

663.0 تقني أولتقني

276جملة البرنامج الفرعي :

276القیادة و المساندةجملة برنامج

276الجملة  العامة دینــار العدد الجملي :000 413تكلفة الترقیـات  :
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2023 توزیع االنتدابات لسنة

القیادة و المساندةالبرنـامج :
دینــار 000 400تكلفة االنتدابات : 

المساندةالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

7070: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 2 الوحدة العملیاتیة  

7070نشاط المساندة :Z النشاط

3030سلك العملة

30 3.0 30 6عامل صنف 
4040السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

40 3.0 40 تقني أول

7070جملة البرنامج الفرعي

دینــار 400 000  تكلفة : 
االنتدابات

7070جملة البرنامج

70الجملة  العامة
العدد الجملي انتدابات جدیدة التكلفةتعویض اإلحاالت على التقاعد

70400 000
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2023توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

البنیة التحتیة للطرقاتالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 720

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

58نشاط المساندة :Z النشاط

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1عون إستقبال

3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1مهندس رئیس

1مهندس عام

1مهندس أول

47سلك العملة
24عامل صنف 

32عامل صنف 

41عامل صنف 

61عامل صنف 

72عامل صنف 

84عامل صنف 

915عامل صنف 

1018عامل صنف 

7السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1تقني رئیس
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5تقني أول

1تقني

58جملة البرنامج الفرعي 720 000

58البنیة التحتیة للطرقاتجملة برنامج

720 000
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حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت  البرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 118

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

5المساندة :Z النشاط

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1متصرف

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1مهندس رئیس

1مهندس عام

2سلك العملة
71عامل صنف 

81عامل صنف 

5جملة البرنامج الفرعي 118 000

5حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت  جملة برنامج

118 000
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التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكانالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 542

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

40نشاط المساندة :Z النشاط

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1متصرف

2متصرف مساعد

7السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2مهندس رئیس

3مهندس عام

2مهندس أول

10سلك العملة
31عامل صنف 

81عامل صنف 

93عامل صنف 

105عامل صنف 

2سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
2مهندس معماري عام

1سلك معماري اإلدارة
1معماري أول

17السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1مساعد تقني

1تقني رئیس

15تقني أول

40جملة البرنامج الفرعي 542 000

40التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكانجملة برنامج

542 000
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القیادة و المساندةالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 530

القیادةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

8نشاط المساندة :Z النشاط

4السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1مهندس رئیس

3مهندس عام

4سلك العملة
81عامل صنف 

92عامل صنف 

101عامل صنف 

8جملة البرنامج الفرعي 150 000

المساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

25نشاط المساندة :Z النشاط

5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1متصرف

1متصرف مستشار

1متصرف رئیس

2متصرف مساعد

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2مهندس رئیس

2مهندس عام

1مهندس أول

12سلك العملة
22عامل صنف 
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31عامل صنف 

61عامل صنف 

81عامل صنف 

93عامل صنف 

104عامل صنف 

3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1تقني رئیس

2تقني أول

25جملة البرنامج الفرعي 380 000

33القیادة و المساندةجملة برنامج

530 000

دینــار136الجملة  العامة 1 910 000
اإلنعكاس المالي العدد الجملي
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توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

البنیة التحتیة للطرقاتالبرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

1 995 : االدارة العامة للجسور والطرقات1الوحدة العملیاتیة 

1 995 نشاط المساندة :Z النشاط

147 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
22 متصرف
13 متصرف مستشار
3 متصرف رئیس
28 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
28 كاتب تصرف
51 متصرف مساعد
222 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس مساعد
98 مهندس رئیس
18 مهندس عام
1 مهندس أول

104 مهندس أشغال
1 105 سلك العملة
14 1عامل صنف 
108 2عامل صنف 
66 3عامل صنف 
24 4عامل صنف 
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66 5عامل صنف 
156 6عامل صنف 
204 7عامل صنف 
129 8عامل صنف 
127 9عامل صنف 
211 10عامل صنف 

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

514 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
56 مساعد تقني
22 عون تقني
41 تقني رئیس
145 تقني أول
250 تقني

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

995 1جملة البرنامج الفرعي

995 1البنیة التحتیة للطرقاتجملة برنامج
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حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت  البرنـامج :

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

65 : إدارة المیاه العمرانیة1الوحدة العملیاتیة 

65 المساندة :Z النشاط

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف رئیس
2 متصرف مساعد
18 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
6 مهندس رئیس
2 مهندس عام
10 مهندس أول
23 سلك العملة
5 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
9 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
20 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
3 عون تقني
2 تقني رئیس
1 تقني أول
10 تقني

65جملة البرنامج الفرعي
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حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

490 : اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة2الوحدة العملیاتیة 

490 المساندة :Z النشاط

69 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
16 متصرف
6 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
8 مستكتب إدارة
12 كاتب تصرف
26 متصرف مساعد
84 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
38 مهندس رئیس
10 مهندس عام
35 مهندس أول
1 مهندس أشغال
82 سلك العملة
2 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
18 8عامل صنف 
24 9عامل صنف 
20 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
14 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
7 مهندس معماري رئیس
2 مهندس معماري عام
5 مهندس معماري أول
1 سلك العسكریین
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1 رائد
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة

237 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
42 مساعد تقني
5 عون تقني
11 تقني رئیس
69 تقني أول
110 تقني

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

490جملة البرنامج الفرعي

555حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت  جملة برنامج
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التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكانالبرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

465 : اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

465 نشاط المساندة :Z النشاط

111 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
31 متصرف
11 متصرف مستشار
4 متصرف رئیس
1 متصرف عام
10 مستكتب إدارة
20 كاتب تصرف
34 متصرف مساعد
51 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
25 مهندس رئیس
7 مهندس عام
19 مهندس أول
64 سلك العملة
3 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
13 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
11 8عامل صنف 
8 9عامل صنف 
20 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي
39 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
21 مهندس معماري رئیس
11 مهندس معماري عام
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7 مهندس معماري أول
23 سلك معماري اإلدارة
11 معماري رئیس
2 معماري عام
10 معماري أول
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس مخبر عام
1 سلك األعوان المختصین للبحریة التجاریةالتابعین لوزارة النقل
1 ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحریة التجاریة
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف

172 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
19 مساعد تقني
11 عون تقني
6 تقني رئیس
53 تقني أول
83 تقني

465جملة البرنامج الفرعي

465التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكانجملة برنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

180 : اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

180 نشاط المساندة :Z النشاط

4 أسالك مختلفة
4 أسالك مختلفة
29 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 متصرف
4 متصرف مستشار
3 متصرف رئیس
4 متصرف عام
1 عون إستقبال
3 كاتب تصرف
9 متصرف مساعد
56 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
25 مهندس رئیس
21 مهندس عام
10 مهندس أول
54 سلك العملة
1 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
10 5عامل صنف 
7 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
10 9عامل صنف 
7 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي
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3 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
2 مهندس معماري عام
1 مهندس معماري أول
1 سلك العسكریین
1 رائد
2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
2 كاتب صحفي
1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
4 سلك مستشاري المصالح العمومیة
4 مستشار المصالح العمومیة
25 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
4 عون تقني
8 تقني أول
10 تقني

180جملة البرنامج الفرعي

المساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2023السلك و الرتبة

1 240 : اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

1 240 نشاط المساندة :Z النشاط

333 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
95 متصرف
54 متصرف مستشار
32 متصرف رئیس
6 متصرف عام
31 مستكتب إدارة
5 عون إستقبال
33 كاتب تصرف
77 متصرف مساعد
129 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس رئیس
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1 مهندس عام
123 مهندس أول
487 سلك العملة
51 1عامل صنف 
91 2عامل صنف 
32 3عامل صنف 
30 4عامل صنف 
79 5عامل صنف 
100 6عامل صنف 
23 7عامل صنف 
18 8عامل صنف 
31 9عامل صنف 
32 10عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 محلل مركزي
15 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
15 مهندس معماري أول
10 سلك معماري اإلدارة
10 معماري أول
1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي
19 سلك مستشاري المصالح العمومیة
19 مستشار المصالح العمومیة
56 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصرف عام في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
10 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
25 متصّرف في الوثائق و األرشیف
17 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
186 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
18 مساعد تقني
7 عون تقني



158 نظـام أمـد

1 تقني رئیس
97 تقني أول
63 تقني
1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
1 متصرف رئیس للتربیة

240 1جملة البرنامج الفرعي

420 1القیادة و المساندةجملة برنامج

435 4الجملة  العامة
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المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع الترقیات حسب األسالك و الرتب 

نظـام أمـد

البنیة التحتیة للطرقات 1  البرنامج :

1 تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 2  الوحدة العملیاتیة :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد     المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

السلك و الرتبة الجدیدة السلك و الرتبة الحالیة 

متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي B النشاط :

مؤسسات البحث 1822000الفقرة  : 

مركز التجارب و تقنیات البناء  1822000 المؤسسة : 

1200السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیةالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 1

3,0متصرف مستشارمتصرف 11200

السلك المشترك لمهندسي اإلداراتالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
العمومیة

6900 3



160

3,0مهندس رئیسمهندس أول 36900

1500السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیةسلك العملة 6

3,0تقني10عامل صنف  1600

3,0مستكتب إدارة7 و6 و5عملة صنف  4100

3,0مساعد تقني9 و8عملة صنف  1400

12400السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیةالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 8

3,0تقنيمساعد تقني 11900

3,0تقني أولتقني 710500

1822000 ---جملة النشاط :

22000 ---18جملة الوحدة العملیاتیة :

22000 ---18جملة البرنامج الفرعي :

22000 ---18 جملة البرنامج :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :
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وحدة عملیاتیة مؤسسات 3  الوحدة العملیاتیة :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد     المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

السلك و الرتبة الجدیدة السلك و الرتبة الحالیة 

برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى 5 النشاط :

مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 54665الفقرة  : 

وكالة التعمیر لتونس  الكبرى  54665 المؤسسة : 

2165سلك المهندسین المعماریین لإلدارةسلك المهندسین المعماریین لإلدارة 2

3,0مهندس معماري عاممهندس معماري رئیس 11495

3,0مهندس معماري رئیسمهندس معماري أول 1670

2500السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیةالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 3

3,0تقنيمساعد تقني 1870

3,0تقني رئیستقني أول 1970

3,0تقني أولتقني 1660

54665 ---جملة النشاط :

4665 ---5جملة الوحدة العملیاتیة :

4665 ---5جملة البرنامج الفرعي :
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4665 ---5 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فیها

163

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة مؤسسات 3 الوحدة العملیاتیة :

برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى 5النشاط :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد    المؤسسة  / السلك و الرتبة 

 بحساب ألف دینار

مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 4الفقرة  : 

وكالة التعمیر لتونس  الكبرى  4 المؤسسة : 

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

13,000مهندس أول

3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

33,000تقني

 ---4جملة النشاط :

4جملة الوحدة العملیاتیة :

4جملة البرنامج الفرعي :

4 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة نظـام أمـد

توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب 
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البنیة التحتیة للطرقات 1  البرنامج :

1 تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 2الوحدة العملیاتیة :

متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

B

 بحساب ألف دینار

مؤسسات البحث 358الفقرة  : 

مركز التجارب و تقنیات البناء  358 المؤسسة : 

226سلك العملة

819عامل صنف 

10117عامل صنف 

132سلك المهندسین في علم طبقات األرض

132مهندس رئیس في علم طبقات األرض

358جملة النشاط :

358جملة الوحدة العملیاتیة :

358جملة البرنامج الفرعي :

358 جملة البرنامج :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :
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1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة مؤسسات 3الوحدة العملیاتیة :

برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

5

 بحساب ألف دینار

مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 15الفقرة  : 

وكالة التعمیر لتونس  الكبرى  15 المؤسسة : 

15سلك العملة

215عامل صنف 

15جملة النشاط :

15جملة الوحدة العملیاتیة :

15جملة البرنامج الفرعي :

15 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

166نظـام أمـد

البنیة التحتیة للطرقات 1  البرنامج :

1 تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 2 الوحدة العملیاتیة :

متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Bالنشاط :

مؤسسات البحث 116الفقرة  : 

مركز التجارب و تقنیات البناء  116 المؤسسة : 

7السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1متصرف

2متصرف مستشار

1متصرف رئیس

1متصرف عام

2كاتب تصرف

15السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2مهندس رئیس

1مهندس عام

12مهندس أول

44سلك العملة

16عامل صنف 

226عامل صنف 

312عامل صنف 
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متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Bالنشاط :

1سلك المهندسین في علم طبقات األرض

1مهندس رئیس في علم طبقات األرض

49السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

5مساعد تقني

1تقني رئیس

5تقني أول

38تقني

116جملة النشاط :

116جملة الوحدة العملیاتیة :

116جملة البرنامج الفرعي :

116 جملة البرنامج :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة مؤسسات 3 الوحدة العملیاتیة :

برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 76الفقرة  : 

وكالة التعمیر لتونس  الكبرى  76 المؤسسة : 

20السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
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برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

2متصرف

5متصرف مستشار

7متصرف رئیس

2متصرف عام

1ملحق إدارة

3كاتب تصرف

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2مهندس رئیس

1مهندس عام

2مهندس أول

13سلك العملة

24عامل صنف 

44عامل صنف 

71عامل صنف 

82عامل صنف 

91عامل صنف 

101عامل صنف 

8سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1محلل

2محلل رئیس

4محلل مركزي

1واضع برامج

1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1حافظ مكتبات أو توثیق
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برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

7سلك المهندسین المعماریین لإلدارة

3مهندس معماري رئیس

2مهندس معماري عام

2مهندس معماري أول

1سلك معماري اإلدارة

1معماري رئیس

1سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

20السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

4مساعد تقني

2تقني رئیس

5تقني أول

9تقني

76جملة النشاط :

76جملة الوحدة العملیاتیة :

76جملة البرنامج الفرعي :

76 جملة البرنامج :



نظـام أمـد

توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة
170

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :

اإلدارة العامة لإلسكان 4 الوحدة العملیاتیة :

تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة

العدد 

7النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  البیئة  والتهیئة  الترابیة 7110الفقرة  : 

وكالة  التهذیب  والتجدید  العمراني  7110 المؤسسة : 

6101اإلطارات

235متصرف عام

122مهندس عام

116مهندس أول

115متصرف

113مهندس

19أعوان المساندة أو التسییر 

19معاون مكتبي

7110جملة النشاط :

7110جملة الوحدة العملیاتیة :

7110جملة البرنامج الفرعي :

7110 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
171

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :

4 اإلدارة العامة لإلسكانالوحدة العملیاتیة :

تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

7النشاط :

0016 218الفقرة  : 

وكالة  التهذیب  والتجدید  العمراني  218 المؤسسة : 

103اإلطارات

12متصرف عام

2متصرف رئیس

12متصرف مستشار

7مهندس عام

15مهندس رئیس

38مهندس أول

2مهندس معماري عام

1مهندس معماري رئیس

2مهندس معماري أول

10متصرف

1مهندس

1مهندس معماري

99أعوان المساندة أو التسییر 

7ملحق إدارة
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تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

7النشاط :

4كاتب تصرف

13كاتب مدیریة

1معاون مكتبي

1خازن

3مساعد فني

6عون فني مختص

54مهندس مساعد

2مستكتب إدارة

8ملحق إدارة أول

16أعوان التنفیذ 

1موزع أو مشغل هاتف

1عون نسخ أو طباعة

6حارس

2سائق

2میكانیكي

4عون تنظیف

218جملة النشاط :

218جملة الوحدة العملیاتیة :

218جملة البرنامج الفرعي :

218 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2023

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة التجهیز واإلسكان18
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 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

البنیة التحتیة للطرقات 1البرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للجسور والطرقات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

300 0002 5إقتناء أراضي و عقارات و تحویل الشبكات بالطرقات السیارة028200 694
100اقتناء أراضي لفائدة الطریق السیارة في اتجاه قفصة036500 694
2019100دراسات خاصة بالطرقات - برنامج  041500 694

500 0002 15جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 00080 80الطریق السیارة تونس - جلمة 039900 694

000 00080 280جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

100 00038 7بناء جسر بنزرت039823 694

100 00038 37جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الطرقات المهیكلة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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2009500طرقات مهیكلة للمدن برنامج 024800 694
000 1برنامج الطرقات المؤدیة إلى المرفأ المالي برواد029600 694
000 20121طرقات تونس الكبرى برنامج 030300 694
900 20128001طرقات مهیكلة بالمدن الكبرى برنامج 030400 694
2013200إقتناء أراضي برنامج 032300 694
2014500طرقات تونس الكبرى برنامج 033300 694
200 1003 1منعرج تالة بوالیة القصرین034342 694
000 5004 202 بین الطریقین اكس و اكس 4الطریق اكس 036200 694
000 5001 6اقتناء أراضي لفائدة مشاریع الطرقات المهیكلة للمدن036400 694
000 0008 20168طرقات تونس الكبرى - برنامج 037100 694
000 03050 00017 201729طرقات تونس الكبرى برنامج 037800 694
000 30028 00058 00013 201749طرقات مهیكلة للمدن - برنامج 037900 694
400 20188006طرقات تونس الكبرى برنامج 038900 694
000 0008 0004 8مضاعفة الطریق الرومانیة بمدنین 039482 694
000 25020 11ربط والیة تطاوین بالطریق السیارة أ 040083 694
000 00030 30 الرابطة بین صفاقس وسیدي بوزید والقصرین13مضاعفة الطریق الوطنیة رقم 041800 694
500 20226طرقات تونس الكبرى - برنامج 060400 694

500 300129 18058 50089 4122جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0004 20123تطویر الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج 030600 694
000 2تهیئة مدخل المنطقة الصناعیة حاجب العیون بالقیروان044141 694
000 2تهیئة مدخل المنطقة الصناعیة سیدي التومي بنابل047721 694
500 20031 202018تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  048500 694

500 20035 525جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

300 7002 20171تدعیم طرقات بالوالیات ذات األولویة - برنامج 038100 694
200 40010 20204تدعیم شبكة الطرقات المرقمة برنامج  044400 694
000 4تدعیم طرقات بوالیة القیروان048141 694
500 1 بقرقنة وبصفاقس204تدعیم الطریق الجهویة رقم 060661 694

500 60012 611جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

800800 20161بناء جسور برنامج 036800 694
000 60020 40010 0008 20195  و 2018بناء جسور برنامجي 039000 694
000 00020 10 لربط مدینة قربص128بناء منشأة فنیة على الطریق الجهویة رقم  039521 694
500 5002 202210بناء جسور - برنامج 060700 694

800 60040 70010 50022 715جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 20125002تهیئة المسالك الریفیة برنامج 030700 694
000 0007 4تهیئة و تعبید مسلكي جبل المغیلة و جبل سمامة بالقصرین034542 694
000 5001 20161تهیئة المسالك الریفیة - برنامج 036100 694
500مشاریع خاصة بالوالیات ذات األولویة036700 694
000 0007 201810تهیئة المسالك الریفیة برنامج 039200 694
000 40030 20206تهیئة المسالك الریفیة برنامج 042200 694
000 4تهیئة مسالك ریفیة حدویة بوالیة القصرین042342 694
000 1تهیئة مسالك ریفیة بوالیة باجة 042531 694
500 4تهیئة مسالك ریفیة بوالیة تطاوین044583 694
000 52020 202110تهیئة المسالك الریفیة برنامج 047800 694

000 92053 00042 814جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2014500دراسات خاصة بالطرقات برنامج 033100 694
2017500دراسات خاصة بالطرقات - برنامج  038000 694
000 20181دراسات خاصة بالطرقات برنامج 039100 694
000 20202دراسات خاصة بالطرقات برنامج 043000 694
000 20221دراسات خاصة بالطرقات - برنامج 060800 694

000 95جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2016500طرقات بمداخل المدن - برنامج  036600 694
500طرقات بمداخل المدن بوالیة سیدي بوزید042943 694
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A1 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

500الصیانة الدوریة لبطاحات جربة036000 694
2018400البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات - برنامج  040400 694
000 20182الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج  040500 694
000 20182الصیانة الدوریة للجسور - برنامج   040600 694
000 20195الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج  041000 694
500 20191الصیانة الدوریة للجسور - برنامج  041100 694
000 202020الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة برنامج 043200 694
000 20215صیانة الجسور برنامج 043800 694
000 202150الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة برنامج 048000 694
000 20225البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات - برنامج 060900 694
000 202255الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة - برنامج 061000 694

C146 400جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 20192الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج 040800 694
000 202125الصیانة الدوریة للمسالك الریفیة - برنامج 044000 694
000 202245الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة - برنامج 061100 694

D72 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 00025 26إصالح أضرار الفیضانات031100 694
500 20191تهیئات السالمة المروریة - برنامج 041200 694
000 20216تهیئة السالمة المروریة برنامج 047900 694
000 20228تهیئة السالمة المروریة - برنامج 061200 694

E26 00040 500جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 3702 8تعبید مسالك ریفیة بوالیة قفصة042471 694
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F8 3702 000جملة النشاط

400 900389 00068 370548 1191جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
191 370548 00068 900389 400

البنیة التحتیة للطرقات بتونسالبرنامج الفرعي : A

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتونس Aالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 20204تهیئة السالمة المروریة بتونس برنامج 045011 694

E4 000جملة النشاط

A4 000جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
4 000

البنیة التحتیة للطرقات بالمهدیةالبرنامج الفرعي : Q

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة المهدیة Qالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020500تهیئة السالمة المروریة بالمهدیة برنامج 045100 694

E500جملة النشاط

Q500جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
500

400 900389 50068 370552 1191جمـــلة البرنـامج

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت   2البرنـامج :

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي : 1

إدارة المیاه العمرانیة 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

600دراسات خاّصة بحمایة المدن من الفیضانات 000100 698
500إقتناء أراضي 000200 698
200 2حمایة مدینة بنزرت من الفیضانات  001923 698
800 1حمایة مدینة مدنین من الفیضانات005582 698
400حمایة مدینة القصرین من الفیضانات012142 698
000 5004 1حمایة تونس الغربیة من الفیضانات014311 698
000 2حمایة مدینة تطاوین من الفیضانات029283 698
500 2دراسة استراتیجیة للتصرف في مخاطر الفیضانات  033300 698
475حمایة مدینة المكنین من الفیضانات 033452 698
700حمایة مدینة بن قردان من الفیضانات 033982 698
500 1حمایة مدینة مطماطة الجدیدة من الفیضانات 034081 698
700 1تهیئة وادي الطین بمدینة غنوش بوالیة قابس034381 698
650حمایة مدینة ملولش من الفیضانات034653 698
800 1حمایة مدینة غمراسن من الفیضانات034883 698
900 1حمایة مدن بني خالد وزاویة الجدیدي وبوشراي من الفیضانات035021 698
100حمایة مدینة قربة من الفیضانات035321 698
000 5حمایة مدینة أریانة من الفیضانات035712 698
800تأهیل و تدعیم أحواض تجمیع میاه األمطار و منشأت الحمایة من الفیضانات ذات الص035912 698
300 2حمایة مدینتي الجریصة وتاجروین من الفیضانات036233 698
000 2حمایة مدینة جمال من الفیضانات036352 698
000 2حمایة مدینة قصور الساف من الفیضانات036453 698
000 4حمایة مدینة قفصة من الفیضانات036671 698
500 2حمایة مدینة نفطة من الفیضانات036772 698
300 1حمایة الثكنة العسكریة والمناطق المجاورة لها بحامة قابس  من الفیضانات036881 698
000 4حمایة مدینة  مرناق من الفیضانات036913 698
900حمایة مدینة نفزة من الفیضانات037031 698
000 3حمایة مدینتي المعمورة وبني خیار من الفیضانات037121 698
000 6حمایة مدینتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفیضانات040623 698
000 6حمایة مدن بوعرقوب وتاكلسة وبوشراي وزاویة الجدیدي وبني خالد من الفیضانات040721 698
000 6حمایة مدینتي بنان وقصیبة المدیوني  من الفیضانات040852 698
000 5حمایة مدینة المرناقیة من الفیضانات040914 698
000 4حمایة مدینة القیروان من الفیضانات041041 698
000 5حمایة مدینة بومهل البساتین من الفیضانات041113 698
000 5حمایة مدینتي غار الدماء ووادي ملیز من الفیضانات041232 698
700 4حمایة مدینة القصرین من الفیضانات041342 698
200 4حمایة مدینة الطویرف من الفیضانات041433 698
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400 4حمایة مدینة لمطة من الفیضانات041561 698
000 4حمایة مدینتي زغوان والفحص من الفیضانات041621 698
500 3حمایة مدینة الدهماني من الفیضانات 041733 698
000 5حمایة مدینة بومرداس من الفیضانات 041853 698
500 3حمایة مدینة رأس الجبل من الفیضانات 041923 698
300 25حمایة مدینة بن قردان من الفیضانات - قسط  042082 698

000 7254 1119جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المنشآت 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 26الصیانة الدوریة لمنشآت حمایة المدن من الفیضانات036000 698

000 226جملة النشاط

000 7254 1145جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
145 7254 000

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

300 األمالك البحرّیة العمومّیة 000400 696
100دراسة خاصة بالهیاكل البحریــــة001000 696
600حمایة شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري002223 696
500حمایة منطقة بني فتایل بجرجیس من اإلنجراف البحري002882 696
100أشغال جهر المیناء القدیم بغار الملح003823 696
600أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غیاضة بالمهدیة005000 696
500300تهیئة الرصیف بالحوض الخارجي المحاذي للمیناء الترفیهي بالمنستیر005152 696
500حمایة شواطئ كاب الزبیب من االنجراف البحري005223 696
300دراسة مثال مدیري ألشغال الحمایة والصیانة للشریط الساحلي005300 696
200450 1حمایة كورنیش مدینة رفراف من اإلنجراف البحري  005523 696

750 7003 31جملة النشاط

750 7003 21جمـــلة الوحدة العملیاتیة

اإلدارة العامة للبنایات المدنیة 3الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

50دراسة السلسلة الوطنیة لألثمان000400 600
50دراسات حول قطاع البناء واألشغال العمومیة000500 600

000 4تهیئة المعابر الحدودیة001200 700

100 74جملة النشاط

100 34جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 7007 850

000 5754 700153 21جمـــلة البرنـامج

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للتهیئة الترابیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

25األمثلة التوجیهیة للتجمعات العمرانیة000200 707
40األمثلة التوجیهیة للمناطق الحساسة001100 707
10إعداد األمثلة التوجیهیة للتهیئة والتنمیة بوالیتي المهدیة وقابس003000 707
60األمثلة التوجیهیة لتهیئة وتنمیة والیات قفصة وتوزر وباجة003300 707
70تحیین األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بجندوبة والكاف 003700 707
80تحیین األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بالقصرین وقفصة والقیروان003800 707
30مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بسلیانة و تطاوین004000 707
30مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بزغوان و المهدیة004100 707
50مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المنطقة الحساسة للسباسب العلیا و السفلى004200 707
80دراسة حول التخطیط الترابي االستراتیجي و الرصید العقاري004300 707
80دراسة حول التهیئة الترابیة و المناطق المهددة بالتغّیرات المناخیة004400 707
40المثال التوجیهي لتهیئة الساحل الشرقي لبنزرت004500 707
120دراسة المثال التوجیهي لتهیئة التراب الوطني 004700 707
25مهمة مساندة فنیة لمصالح اإلدارة العامة للتهیئة الترابیة004800 707
205070المخطط التوجیهي لصفاقس   004961 707
60المثال التوجیهي لتهیئة المجموعة العمرانیة بالمنستیر005000 707
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1870جملة النشاط

1870جمـــلة الوحدة العملیاتیة

إدارة التعمیر 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

500الصور الجویة و خرائط المدن000200 699
250دراسات نموذجیة000500 699
200مجلة التهیئة الترابیة والتعمیر001600 699
000 76013 50032 7401 11مشروع منظومة التصرف في المعلومات العقاریة للبالد التونسیة 001800 699

000 76013 45032 7402 211جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

200المسح التوبوغرافي000100 699
10 مخّططات التهیئة 000300 699

4210جملة النشاط

000 76013 66032 7402 211جمـــلة الوحدة العملیاتیة

اإلدارة العامة لإلسكان 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

400 00059 10الجیل الثاني من برنامج تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة002300 701

400 00059 710جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0009 1برنامج تهذیب وتجدید المراكز العمرانیة القدیمة002400 701

000 0009 81جملة النشاط

400 00068 411جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي 5الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 12البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي- إزالة األكواخ001700 701

C12 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 00012 7البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - بناء مساكن اجتماعیة001900 701
000 0008 21بناء مساكن اجتماعیة - قسط 002100 701

D8 00020 000جملة النشاط

000 00020 520جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
11 74034 53032 760101 400

400 760101 53032 74034 311جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

140دراسات قطاعیة تعتمد تطبیق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة 000600 600

30ارساء نظام معلوماتي خاص بالقدرة على اآلداء000600 608

Z170جملة النشاط

1170جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
170

المساندةالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 2الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

800بناءات بحي الحدائق000311 603
100تهیئـة اإلدارة الجهویة بقفصة001571 603
100تهیئة اإلدارة الجهویة بسلیانة001634 603
200تهیئة اإلدارة الجهویة بالقصرین002242 603
250تهیئة اإلدارة الجهویة ببن عروس002313 603
70تهیئة اإلدارة الجهویة بالقیروان002441 603
100تهیئة اإلدارة الجهویة بزغوان003422 603
500بناء المقر الجدید لإلدارة الجهویة بسیدي بوزید003843 603

120 42جملة النشاط

120 22جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 120

290 92جمـــلة البرنـامج

800 660494 895101 810742 204جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

البنیة التحتیة للطرقات 1البرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للجسور والطرقات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0002 20إقتناء أراضي و عقارات لفائدة مشروع الطریق السیارة بوسالم - الحدود الجزائریة00100ج 694

000 0002 120جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

700 1401 000167 8602 202231طرقات مهیكلة للمدن - برنامج 060300 694
000 5005 20237طرقات تونس الكبرى - برنامج 00200ج 694

700 1401 000167 3607 439جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

900 5007 500105 1001 202229تهیئة الطرقات المرقمة - برنامج 060500 694

900 5007 500105 1001 529جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0002 4تهیئة المسلك المؤدي إلى مائدة یوغرطة بوالیة الكاف0733ج  694

000 0002 84جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 00075 2023150الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة - برنامج 00300ج 694

C150 00075 000جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 00030 202360الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة - برنامج 00600ج 694

D60 00030 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0001 00012 0005 202328تهیئة السالمة المروریة - برنامج 00500ج 694

E28 0005 00012 0001 000جملة النشاط

600 64010 500284 460122 1330جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
330 460122 500284 64010 600

600 64010 500284 460122 1330جمـــلة البرنـامج

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت   2البرنـامج :

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي : 1

إدارة المیاه العمرانیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

600100دراسات خاّصة بحمایة المدن من الفیضانات 000100 698
000 0001 6إقتناء أراضي 000200 698
500 00011 850138 00010 140حمایة تونس الشمالیة والشرقیة من الفیضانات -قسط 034400 698
700 0002 00082533 9(تهیئة وادي قابس (تهیئة وادي قریعة وانجاز معبرین034581 698

000 0003 17حمایة مدینتي منزل بورقیبة وتینجة من الفیضانات00423ج 698
000 0003 16حمایة مدن الهواریة وازمور وحمام الغزاز من الفیضانات00521ج 698
400 0003 18حمایة مدن المنستیر وخنیس وزاویة قنطش من الفیضانات00652ج 698
000 0001 10حمایة مدینتي المحمدیة وفوشانة من الفیضانات00713ج 698
400 0002 20حمایة مدینة مرناق من الفیضانات00913ج 698
000 0001 5حمایة مدینة جرجیس من الفیضانات01182ج 698

200 00014 575171 60026 1141جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
صیانة المنشآت 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

500 0004 32الصیانة الدوریة لمنشآت حمایة المدن من الفیضانات036000 698

500 0004 232جملة النشاط

200 00014 075171 60031 1173جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
173 60031 075171 00014 200

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

100100مصاریف متابعة إنجاز مشاریع المنشآت البحریة000200 608

100100دراسة خاصة بالهیاكل البحریــــة001000 696

3200200جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

100100اقتناء وسائل نقل لفائدة االدارة العامة للمصالح الجویة والبحریة 00100ج 604

Z100100جملة النشاط

2300300جمـــلة الوحدة العملیاتیة

اإلدارة العامة للبنایات المدنیة 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

300 3001 1مصاریف متابعة إنجاز مشاریع البنایات المدنیة000100 608

5050روضة آل بورقیبة 000152 700

350 3501 71جملة النشاط

350 3501 31جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 6501 650
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200 00014 725171 25032 2175جمـــلة البرنـامج

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للتهیئة الترابیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

40030المثال التوجیهي لتهیئة التجمع العمراني لسوسة الكبرى00100ج 707

140030جملة النشاط

140030جمـــلة الوحدة العملیاتیة

إدارة التعمیر 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

500700 1الصور الجویة و خرائط المدن000200 699

500700 21جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0002 2أشغال جیودیزیة000700 699

000 0002 32جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

400110المسح التوبوغرافي000100 699
3030معدات خصوصیة 001900 699

4430140جملة النشاط

840 9302 23جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة مؤسسات 3الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

370 0601 1برنامج اإلستثمار لوكالة التعمیر  لتونس  الكبرى 000700 700

370 0601 51جملة النشاط

370 0601 31جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
5 3904 240

240 3904 35جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

12080ارساء نظام جودة الخدمات باإلدارة000500 608

Z12080جملة النشاط

112080جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
12080

المساندةالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

300300تهیئة و صیانة  المساكن اإلداریة002700 603
5050تصفیة الوضعیة العقاریة للمبانئ اإلداریة003700 603

120120إقتناء تجهیزات مختلفة000200 604
55تركیز مـوّزع هــاتف باإلدارة المركزیـة000500 604
120120إقتناء وتركیز رفوف لمحالت األرشیف001100 604
128128 تركیز منظومة متابعة وسائل النقل والمعدات001200 604
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système de vidéosurveillance "5050 " إقتناء وتركیز منظومة مراقبة آلیة001400 604
5757تركیز موزعات هاتف باإلدارات الجهویة001500 604

840840المخطط المدیري لإلعالمیة بوزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة000300 605

670 6701 31جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

300200بناءات بحي الحدائق000311 603
300200بناء وتوسیع وتهذیب مقرات الفرق000500 603
1010توسیع اإلدارة الجهویة بمدنین000682 603
300250بناء أسیجة000700 603
300200توسیع اإلدارة الجهویة بتوزر001272 603
130130تهیئـة اإلدارة الجهویة بقابس001481 603
5050توسیع اإلدارة الجهویة بتطاوین001983 603
7070تهیئة االدارة الجهویة بتونس003211 603
5050تهیئة اإلدارة الجهویة بأریانة 003600 603

160 5101 41جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

200200مصاریف اإلعالنات  واإلشهـار000100 607

Z200200جملة النشاط

030 3803 23جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
3 3803 030

110 5003 93جمـــلة البرنـامج

800 64024 575455 600162 514جملة مشاریع و برامج جدیدة

600 300519 470557 410905 719الجملـة العامـة :
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(ح ح خ / ح أ م)

الحسابات الخاصة في الخزینة 

الصندوق الوطني لتحسین السكن14رقم الحساب :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة لإلسكان 4الوحدة العملیاتیة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

تحسین السكن بحساب ألف  دینار9رمز النشاط

9 000 تحسین المسكن القدیم701000100

1 000 برنامج اإلستثمار الخاص بالجماعات المحلیة701000200
000 10جملة النشاط

000 10جمـــلة الوحدة العملیاتیة

جمـــلة البرنـامج الفرعي
10 000

000 10جمـــلة البرنـامج

000 10جملة 14 الحساب :

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء15رقم الحساب :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة لإلسكان 4الوحدة العملیاتیة
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اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

توفیر مساكن ومقاسم مهیئة لفائدة األجراء بحساب ألف  دینار6رمز النشاط

37 000 إقتناء مساكن إجتماعیة وجماعیة701000100

400 بناء مساكن إجتماعیة701000200

600 إقتناء أراضي صالحة للبناء701000300
000 38جملة النشاط

000 38جمـــلة الوحدة العملیاتیة

جمـــلة البرنـامج الفرعي
38 000

000 38جمـــلة البرنـامج

000 38جملة 15 الحساب :

000 48الجملـة العامـة :
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حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت   2البرنـامج :

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة 2الوحدة العملیاتیة

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

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

400400مصاریف متابعة أشغال استصالح وتهیئة السواحل الشمالیة لمدینة صفاقس8220004
100100الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهیئة السواحل الشمالیة لمدینة صفاقس8220005

4 500500جملة النشاط

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

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

200200أشغال صیانة وحمایة المنشآت المدنیة 8220014
5 200200جملة النشاط

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

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

300300دراسة حول تصورات تهیئة سبخة بن غیاضة8220011
300300مصاریف حراسة وصیانة سبخة بن غیاضة  8220012
1010التصفیة العقاریة لحوزة المشروع8220016

6 610610جملة النشاط

310 3101 21جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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310 3101 21جمـــلة البرنـامج الفرعي

310 3101 21جمـــلة البرنـامج

310 3101 1الجملـة العامـة :



  : مهمة التجهیز واإلسكان18المهمة  

2023 السنة المالیة:

194نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  البنیة التحتیة للطرقات1البرنـامج 

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات  :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للجسور والطرقات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

10113 466 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 466 13األجر األساسي والتدرج001
10127 506 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 506 27المنح الخصوصیة القارة000
101783 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 783المنح المرتبطة بالوظیفة000
1017 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 7المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 230 000 منحـة اإلنتـاج05

000 230 1منحـة اإلنتـاج000
10130 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 30منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101221 000 المنح    العائلیة13

000 221المنح العائلیة000
1018 849 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14
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000 849 8المساهمات المحمولة على المشغل000
102153 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 153األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10230 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 30المساهمات المحمولة على المشغل000

000 275 52جملة النشاط :

000 275 52جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي  :B النشاط

1241 000 000 مؤسسات البحث04

000 000 1مركز التجارب و تقنیات البناء091

000 000 1جملة النشاط :

000 000 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 275 53جملة البرنامج الفرعي :

000 275 53جملة البرنامج :



196 نظـام أمـد

 :    حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت2البرنـامج 

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات :1البرنامج الفرعي

: إدارة المیاه العمرانیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

101660 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 660األجر األساسي والتدرج001

1011 007 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 007 1المنح الخصوصیة القارة000
10154 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 54المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
10157 000 منحـة اإلنتـاج05

000 57منحـة اإلنتـاج000

1017 000 المنح    العائلیة13

000 7المنح العائلیة000
101348 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 348المساهمات المحمولة على المشغل000

000 134 2جملة النشاط :

000 134 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 134 2جملة البرنامج الفرعي :
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حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

1014 033 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 033 4األجر األساسي والتدرج001
1017 532 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 532 7المنح الخصوصیة القارة000
101289 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 289المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
101370 000 منحـة اإلنتـاج05

000 370منحـة اإلنتـاج000
10143 000 المنح    العائلیة13

000 43المنح العائلیة000
1012 371 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 371 2المساهمات المحمولة على المشغل000
10124 000 تأجیر  العسكریین15

000 24تأجیر العسكریین001
10224 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 24األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1025 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 5المساهمات المحمولة على المشغل000
116267 000 تأجیر  األعوان  القاریـن01

000 267تأجیر األعوان القاریـن000



198 نظـام أمـد

000 959 14جملة النشاط :

000 959 14جملة الوحدة العملیاتیة :

000 959 14جملة البرنامج الفرعي :

000 093 17جملة البرنامج :
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 :  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان3البرنـامج 

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة مؤسسات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى5النشاط 

1242 698 000 مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة16

000 698 2وكالة التعمیر لتونس  الكبرى001

000 698 2جملة النشاط :

000 698 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

1014 273 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 273 4األجر األساسي والتدرج001
1017 452 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 452 7المنح الخصوصیة القارة000
101398 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 398المنح المرتبطة بالوظیفة000
101384 000 منحـة اإلنتـاج05

000 384منحـة اإلنتـاج000
10134 000 المنح    العائلیة13
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000 34المنح العائلیة000
1013 074 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 074 3المساهمات المحمولة على المشغل000
10233 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 33األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1027 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 7المساهمات المحمولة على المشغل000

000 655 15جملة النشاط :

000 655 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 353 18جملة البرنامج الفرعي :

000 353 18جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

100106 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 106تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001

100310 000 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

000 310تأجیر أعضاء الدواوین001
1011 534 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 534 1األجر األساسي والتدرج001

1013 205 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 205 3المنح الخصوصیة القارة000
101345 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 345المنح المرتبطة بالوظیفة000

1011 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
101169 000 منحـة اإلنتـاج05

000 169منحـة اإلنتـاج000

1011 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10117 000 المنح    العائلیة13

000 17المنح العائلیة000

1011 047 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 047 1المساهمات المحمولة على المشغل000
10214 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02
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000 14األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 752 6جملة النشاط :

000 752 6جملة الوحدة العملیاتیة :

000 752 6جملة البرنامج الفرعي :

المساندة :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

1017 016 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 016 7األجر األساسي والتدرج001
10112 549 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 549 12المنح الخصوصیة القارة000

101478 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 478المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 1المنح الخصوصیة المتغیرة000

101948 000 منحـة اإلنتـاج05

000 948منحـة اإلنتـاج000
10120 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 20منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

10161 000 المنح    العائلیة13
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000 61المنح العائلیة000
1015 954 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 954 5المساهمات المحمولة على المشغل000

000 027 27جملة النشاط :

000 027 27جملة الوحدة العملیاتیة :

000 027 27جملة البرنامج الفرعي :

000 779 33جملة البرنامج :

000 500 122 جملة الموارد العامة للمیزانیة

122 500 000 الجملة العامـة :
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جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  البنیة التحتیة للطرقات1البرنـامج 

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات  :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للجسور والطرقات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201100 000 الوقود06

000 100شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
2011 070 000 التعهد والصیانة10

000 070 1تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 245 000 هیكل الطرقات01

000 685مصاریف الصیانة001
000 560مصاریف االستغالل002

000 415 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202400 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 400صیانة المسالك الریفیة000
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000 400جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20115 000 إستهالك الماء02

000 15استهالك الماء000
20142 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 42استهالك الكهرباء والغاز000
20120 000 اإلتصاالت04

000 20االتصاالت الهاتفیة001
201400 000 الوقود06

000 120شراء الوقود لوسائل النقل001
000 280حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

201168 000 التعهد والصیانة10

000 18اإلعتناء بالبنایات001
000 150تعهد وصیانة وسائل النقل002

2015 000 مصاریف التنظیف11

000 5النفقات المباشرة للتنظیف001
20140 000 إكساء األعوان23

000 40إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20135 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 35المنحة الیومیة للتنقل001
20135 000 نفقات التغذیة29

000 35النفقات المباشرة للتغذیة001
20185 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 85معالیم الجوالن001

000 845جملة النشاط :
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000 660 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 660 3جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بتونس :Aالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتونس :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20145 000 الوقود06

000 45شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20145 000 التعهد والصیانة10

000 45تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2024 520 000 هیكل الطرقات01

000 720مصاریف الصیانة001
000 800 1مصاریف االستغالل002
000 000 2هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

202300 000 نفقات إستغالل وصیانة أخرى99

000 300نفقات استغالل وصیانة أخرى000

000 910 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

20260 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 60صیانة المسالك الریفیة000
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000 60جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20110 000 إستهالك الماء02

000 10استهالك الماء000
20130 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 30استهالك الكهرباء والغاز000
2012 000 اإلتصاالت04

000 2االتصاالت الهاتفیة001
201120 000 الوقود06

000 120شراء الوقود لوسائل النقل001
201124 000 التعهد والصیانة10

000 30اإلعتناء بالبنایات001
000 94تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
20133 000 إكساء األعوان23

000 30إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20135 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 35المنحة الیومیة للتنقل001
20130 000 نفقات التغذیة29

000 30النفقات المباشرة للتغذیة001
20120 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 20معالیم الجوالن001

000 405جملة النشاط :
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000 375 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 375 5جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بأریانة :Bالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بأریانة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20140 000 الوقود06

000 40شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20150 000 التعهد والصیانة10

000 50تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 230 000 هیكل الطرقات01

000 360مصاریف الصیانة001
000 470مصاریف االستغالل002
000 400هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 320 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

20280 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 80صیانة المسالك الریفیة000

000 80جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000

2017 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 7استهالك الكهرباء والغاز000
2013 000 اإلتصاالت04

000 3االتصاالت الهاتفیة001

20152 000 الوقود06

000 40شراء الوقود لوسائل النقل001
000 12حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20155 000 التعهد والصیانة10

000 15اإلعتناء بالبنایات001
000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
20130 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 20إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
20125 000 نفقات التغذیة29

000 25النفقات المباشرة للتغذیة001

20110 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 10معالیم الجوالن001

000 205جملة النشاط :

000 605 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 605 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات ببن عروس :Cالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببن عروس :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20140 000 الوقود06

000 40شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20160 000 التعهد والصیانة10

000 60تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 900 000 هیكل الطرقات01

000 650مصاریف الصیانة001
000 850مصاریف االستغالل002
000 400هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 000 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202340 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 340صیانة المسالك الریفیة000

000 340جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2016 000 إستهالك الماء02

000 6استهالك الماء000

20112 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 12استهالك الكهرباء والغاز000
20113 000 اإلتصاالت04

000 13االتصاالت الهاتفیة001

20195 000 الوقود06

000 50شراء الوقود لوسائل النقل001
000 45حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20160 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 50تعهد وصیانة وسائل النقل002

2015 000 مصاریف التنظیف11

000 5النفقات المباشرة للتنظیف001
20116 000 إكساء األعوان23

000 16إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
20120 000 نفقات التغذیة29

000 20النفقات المباشرة للتغذیة001

20113 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 13معالیم الجوالن001

000 260جملة النشاط :

000 600 2جملة الوحدة العملیاتیة :



212 نظـام أمـد

000 600 2جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بمنوبة :Dالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بمنوبة :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201100 000 الوقود06

000 100شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20150 000 التعهد والصیانة10

000 50تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202820 000 هیكل الطرقات01

000 670مصاریف الصیانة001
000 40مصاریف االستغالل002
000 110هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 970جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202280 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 280صیانة المسالك الریفیة000

000 280جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

2015 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000
20115 000 اإلتصاالت04

000 15االتصاالت الهاتفیة001

20167 000 الوقود06

000 60شراء الوقود لوسائل النقل001
000 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20170 000 التعهد والصیانة10

000 50تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 20تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
20142 000 إكساء األعوان23

000 15إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 27إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20130 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 30المنحة الیومیة للتنقل001
20116 000 نفقات التغذیة29

000 16النفقات المباشرة للتغذیة001

2018 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 8معالیم الجوالن001

000 260جملة النشاط :

000 510 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 510 1جملة البرنامج الفرعي :

التحتیة للطرقات بنابل :Eالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بنابل :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20145 000 الوقود06

000 45شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20165 000 التعهد والصیانة10

000 65تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202875 000 هیكل الطرقات01

000 495مصاریف الصیانة001
000 180مصاریف االستغالل002
000 200هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 985جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202520 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 520صیانة المسالك الریفیة000

000 520جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000

20120 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 20استهالك الكهرباء والغاز000
2013 000 اإلتصاالت04

000 3االتصاالت الهاتفیة001

201116 000 الوقود06

000 92شراء الوقود لوسائل النقل001
000 24حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20190 000 التعهد والصیانة10

000 20اإلعتناء بالبنایات001
000 70تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
20127 000 إكساء األعوان23

000 27إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20141 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 41المنحة الیومیة للتنقل001
20122 000 نفقات التغذیة29

000 22النفقات المباشرة للتغذیة001

20110 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 10معالیم الجوالن001

000 335جملة النشاط :

000 840 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 840 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بزغوان :Fالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بزغوان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20130 000 الوقود06

000 30شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20140 000 التعهد والصیانة10

000 40تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202535 000 هیكل الطرقات01

000 375مصاریف الصیانة001
000 100مصاریف االستغالل002
000 60هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 605جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202415 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 415صیانة المسالك الریفیة000

000 415جملة النشاط :



217 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000

2018 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 8استهالك الكهرباء والغاز000
2011 000 اإلتصاالت04

000 1االتصاالت الهاتفیة001

20154 000 الوقود06

000 24شراء الوقود لوسائل النقل001
000 30حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20139 000 التعهد والصیانة10

000 9اإلعتناء بالبنایات001
000 30تعهد وصیانة وسائل النقل002

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
2018 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20125 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 25المنحة الیومیة للتنقل001
20120 000 نفقات التغذیة29

000 20النفقات المباشرة للتغذیة001

2017 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 7معالیم الجوالن001

000 170جملة النشاط :

000 190 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 190 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات ببنزرت :Gالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببنزرت :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201130 000 الوقود06

000 130شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20190 000 التعهد والصیانة10

000 90تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 645 000 هیكل الطرقات01

000 830مصاریف الصیانة001
000 790مصاریف االستغالل002
000 25هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 865 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202640 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 640صیانة المسالك الریفیة000

000 640جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000

20112 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 12استهالك الكهرباء والغاز000
2013 000 اإلتصاالت04

000 3االتصاالت الهاتفیة001

20175 000 الوقود06

000 30شراء الوقود لوسائل النقل001
000 45حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20172 000 التعهد والصیانة10

000 20اإلعتناء بالبنایات001
000 52تعهد وصیانة وسائل النقل002

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20120 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
2019 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 9معالیم الجوالن001

000 215جملة النشاط :

000 720 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 720 2جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات باجة :Hالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بباجة :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201110 000 الوقود06

000 110شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

201100 000 التعهد والصیانة10

000 100تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202512 000 هیكل الطرقات01

000 420مصاریف الصیانة001
000 80مصاریف االستغالل002
000 12هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 722جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202371 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 371صیانة المسالك الریفیة000

000 371جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

2014 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000
2017 000 اإلتصاالت04

000 7االتصاالت الهاتفیة001

201111 000 الوقود06

000 100شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

201136 000 التعهد والصیانة10

000 50اإلعتناء بالبنایات001
000 86تعهد وصیانة وسائل النقل002

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20121 000 إكساء األعوان23

000 18إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20119 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 19المنحة الیومیة للتنقل001
20130 000 نفقات التغذیة29

000 30النفقات المباشرة للتغذیة001

20114 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 14معالیم الجوالن001

000 347جملة النشاط :

000 440 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 440 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بجندوبة :Iالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بجندوبة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201120 000 الوقود06

000 120شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20170 000 التعهد والصیانة10

000 70تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202445 000 هیكل الطرقات01

000 405مصاریف الصیانة001
000 40مصاریف االستغالل002

000 635جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202385 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 385صیانة المسالك الریفیة000

000 385جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط
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2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000
20110 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 10استهالك الكهرباء والغاز000
20110 000 اإلتصاالت04

000 10االتصاالت الهاتفیة001
20159 000 الوقود06

000 20شراء الوقود لوسائل النقل001
000 39حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20160 000 التعهد والصیانة10

000 20اإلعتناء بالبنایات001
000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
20112 000 إكساء األعوان23

000 12إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20130 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 30المنحة الیومیة للتنقل001
20114 000 نفقات التغذیة29

000 14النفقات المباشرة للتغذیة001
20114 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 14معالیم الجوالن001

000 215جملة النشاط :

000 235 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 235 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالكاف :Jالبرنامج الفرعي
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اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالكاف :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201120 000 الوقود06

000 120شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
20190 000 التعهد والصیانة10

000 90تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202635 000 هیكل الطرقات01

000 435مصاریف الصیانة001
000 130مصاریف االستغالل002
000 70هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 845جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202280 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 280صیانة المسالك الریفیة000

000 280جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000

20115 000 إستهالك الكهرباء والغاز03
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000 15استهالك الكهرباء والغاز000
2012 000 اإلتصاالت04

000 2االتصاالت الهاتفیة001
201100 000 الوقود06

000 80شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20180 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 70تعهد وصیانة وسائل النقل002

2019 000 مصاریف التنظیف11

000 9النفقات المباشرة للتنظیف001
20150 000 إكساء األعوان23

000 50إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20160 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 60المنحة الیومیة للتنقل001
2014 000 نفقات التغذیة29

000 4النفقات المباشرة للتغذیة001
20125 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 25معالیم الجوالن001

000 350جملة النشاط :

000 475 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 475 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بسلیانة :Kالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسلیانة :K الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20190 000 الوقود06

000 90شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20180 000 التعهد والصیانة10

000 80تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202550 000 هیكل الطرقات01

000 470مصاریف الصیانة001
000 80مصاریف االستغالل002

000 720جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202376 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 376صیانة المسالك الریفیة000

000 376جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2016 000 إستهالك الماء02

000 6استهالك الماء000
20111 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 11استهالك الكهرباء والغاز000
2011 000 اإلتصاالت04

000 1االتصاالت الهاتفیة001
201118 000 الوقود06

000 102شراء الوقود لوسائل النقل001
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000 16حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
20150 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002

2017 000 مصاریف التنظیف11

000 7النفقات المباشرة للتنظیف001
20129 000 إكساء األعوان23

000 17إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 12إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20149 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 49المنحة الیومیة للتنقل001
20126 000 نفقات التغذیة29

000 26النفقات المباشرة للتغذیة001
2017 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 7معالیم الجوالن001

000 304جملة النشاط :

000 400 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 400 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالقیروان :Lالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقیروان :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20140 000 الوقود06
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000 40شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
20160 000 التعهد والصیانة10

000 60تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202660 000 هیكل الطرقات01

000 410مصاریف الصیانة001
000 160مصاریف االستغالل002
000 90هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 760جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202545 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 545صیانة المسالك الریفیة000

000 545جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000
2018 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 8استهالك الكهرباء والغاز000

2013 000 اإلتصاالت04

000 3االتصاالت الهاتفیة001
201175 000 الوقود06

000 150شراء الوقود لوسائل النقل001
000 25حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20185 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
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000 80تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20133 000 إكساء األعوان23

000 3إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 30إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20124 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 24المنحة الیومیة للتنقل001
20117 000 نفقات التغذیة29

000 17النفقات المباشرة للتغذیة001
20113 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 13معالیم الجوالن001

000 365جملة النشاط :

000 670 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 670 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالقصرین :Mالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقصرین :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20175 000 الوقود06

000 75شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
20150 000 التعهد والصیانة10

000 50تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
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202675 000 هیكل الطرقات01

000 595مصاریف الصیانة001
000 80مصاریف االستغالل002

000 800جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202425 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 425صیانة المسالك الریفیة000

000 425جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2016 000 إستهالك الماء02

000 6استهالك الماء000

20115 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 15استهالك الكهرباء والغاز000
2015 000 اإلتصاالت04

000 5االتصاالت الهاتفیة001

201129 000 الوقود06

000 89شراء الوقود لوسائل النقل001
000 40حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20150 000 التعهد والصیانة10

000 50تعهد وصیانة وسائل النقل002

20115 000 مصاریف التنظیف11

000 15النفقات المباشرة للتنظیف001
20130 000 إكساء األعوان23

000 20إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
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000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20150 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 50المنحة الیومیة للتنقل001
20135 000 نفقات التغذیة29

000 35النفقات المباشرة للتغذیة001
20120 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 20معالیم الجوالن001

000 355جملة النشاط :

000 580 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 580 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات سیدي بوزید :Nالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسیدي بوزید :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201100 000 الوقود06

000 100شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
201105 000 التعهد والصیانة10

000 105تعهد وصیانة معدات خصوصیة004

202495 000 هیكل الطرقات01

000 385مصاریف الصیانة001
000 90مصاریف االستغالل002
000 20هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004
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000 700جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202605 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 605صیانة المسالك الریفیة000

000 605جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000
2014 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000

2014 000 اإلتصاالت04

000 4االتصاالت الهاتفیة001
201114 000 الوقود06

000 78شراء الوقود لوسائل النقل001
000 36حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20190 000 التعهد والصیانة10

000 90تعهد وصیانة وسائل النقل002
20120 000 مصاریف التنظیف11

000 20النفقات المباشرة للتنظیف001

20123 000 إكساء األعوان23

000 7إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 16إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20123 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 23المنحة الیومیة للتنقل001
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20120 000 نفقات التغذیة29

000 20النفقات المباشرة للتغذیة001
20112 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 12معالیم الجوالن001

000 315جملة النشاط :

000 620 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 620 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات سوسة :Oالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسوسة :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20190 000 الوقود06

000 90شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20130 000 التعهد والصیانة10

000 30تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 375 000 هیكل الطرقات01

000 505مصاریف الصیانة001
000 270مصاریف االستغالل002
000 600هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 495 1جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202445 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 445صیانة المسالك الریفیة000

000 445جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

2018 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 8استهالك الكهرباء والغاز000
2012 000 اإلتصاالت04

000 2االتصاالت الهاتفیة001

20179 000 الوقود06

000 66شراء الوقود لوسائل النقل001
000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20146 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 36تعهد وصیانة وسائل النقل002

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20114 000 إكساء األعوان23

000 14إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20118 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 18المنحة الیومیة للتنقل001
20112 000 نفقات التغذیة29

000 12النفقات المباشرة للتغذیة001
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20120 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 20معالیم الجوالن001

000 205جملة النشاط :

000 145 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 145 2جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالمنستیر :Pالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالمنستیر :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20145 000 الوقود06

000 45شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
20175 000 التعهد والصیانة10

000 75تعهد وصیانة معدات خصوصیة004

202960 000 هیكل الطرقات01

000 490مصاریف الصیانة001
000 270مصاریف االستغالل002
000 200هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 080 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط
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202320 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 320صیانة المسالك الریفیة000

000 320جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000
2014 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000
2013 000 اإلتصاالت04

000 3االتصاالت الهاتفیة001
20185 000 الوقود06

000 65شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20140 000 التعهد والصیانة10

000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
20112 000 إكساء األعوان23

000 12إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
20115 000 نفقات التغذیة29

000 15النفقات المباشرة للتغذیة001
20117 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 17معالیم الجوالن001
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000 200جملة النشاط :

000 600 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 600 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالمهدیة :Qالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة المهدیة :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20170 000 الوقود06

000 70شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20130 000 التعهد والصیانة10

000 30تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 060 000 هیكل الطرقات01

000 485مصاریف الصیانة001
000 570مصاریف االستغالل002
000 5هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 160 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

20260 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 60صیانة المسالك الریفیة000
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000 60جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2011 000 إستهالك الماء02

000 1استهالك الماء000
2017 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 7استهالك الكهرباء والغاز000
2011 000 اإلتصاالت04

000 1االتصاالت الهاتفیة001
20172 000 الوقود06

000 25شراء الوقود لوسائل النقل001
000 47حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20153 000 التعهد والصیانة10

000 13اإلعتناء بالبنایات001
000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20112 000 إكساء األعوان23

000 12إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20117 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 17المنحة الیومیة للتنقل001
20115 000 نفقات التغذیة29

000 15النفقات المباشرة للتغذیة001
20110 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 10معالیم الجوالن001

000 190جملة النشاط :



239 نظـام أمـد

000 410 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 410 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بصفاقس :Rالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة صفاقس :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20180 000 الوقود06

000 80شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20170 000 التعهد والصیانة10

000 70تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 640 000 هیكل الطرقات01

000 900مصاریف الصیانة001
000 140مصاریف االستغالل002
000 600هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 790 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202440 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 440صیانة المسالك الریفیة000

000 440جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

20113 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 13استهالك الكهرباء والغاز000
2014 000 اإلتصاالت04

000 4االتصاالت الهاتفیة001

20175 000 الوقود06

000 45شراء الوقود لوسائل النقل001
000 30حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

201110 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 100تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
20121 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 20إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20135 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 35المنحة الیومیة للتنقل001
20134 000 نفقات التغذیة29

000 34النفقات المباشرة للتغذیة001

20113 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 13معالیم الجوالن001

000 310جملة النشاط :

000 540 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 540 2جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بقفصة :Sالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قفصة :S الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201120 000 الوقود06

000 120شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20155 000 التعهد والصیانة10

000 55تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202445 000 هیكل الطرقات01

000 370مصاریف الصیانة001
000 75مصاریف االستغالل002

000 620جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202320 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 320صیانة المسالك الریفیة000

000 320جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط
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2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000
20117 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 17استهالك الكهرباء والغاز000
2019 000 اإلتصاالت04

000 9االتصاالت الهاتفیة001
20195 000 الوقود06

000 60شراء الوقود لوسائل النقل001
000 35حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20135 000 التعهد والصیانة10

000 15اإلعتناء بالبنایات001
000 20تعهد وصیانة وسائل النقل002

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20125 000 إكساء األعوان23

000 20إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20140 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 40المنحة الیومیة للتنقل001
20122 000 نفقات التغذیة29

000 22النفقات المباشرة للتغذیة001
20111 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 11معالیم الجوالن001

000 260جملة النشاط :

000 200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 200 1جملة البرنامج الفرعي :
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البنیة التحتیة للطرقات توزر :Tالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة توزر :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20175 000 الوقود06

000 75شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
20170 000 التعهد والصیانة10

000 70تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202595 000 هیكل الطرقات01

000 505مصاریف الصیانة001
000 90مصاریف االستغالل002

000 740جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202200 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 200صیانة المسالك الریفیة000

000 200جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000
20110 000 إستهالك الكهرباء والغاز03
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000 10استهالك الكهرباء والغاز000
2015 000 اإلتصاالت04

000 5االتصاالت الهاتفیة001
20175 000 الوقود06

000 40شراء الوقود لوسائل النقل001
000 35حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20180 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 70تعهد وصیانة وسائل النقل002

20115 000 مصاریف التنظیف11

000 15النفقات المباشرة للتنظیف001
20120 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20125 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 25المنحة الیومیة للتنقل001
20125 000 نفقات التغذیة29

000 25النفقات المباشرة للتغذیة001
20122 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 22معالیم الجوالن001

000 280جملة النشاط :

000 220 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 220 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات قبلي :Uالبرنامج الفرعي
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اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قبلي :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20160 000 الوقود06

000 60شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
20180 000 التعهد والصیانة10

000 80تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202610 000 هیكل الطرقات01

000 520مصاریف الصیانة001
000 90مصاریف االستغالل002

000 750جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202250 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 250صیانة المسالك الریفیة000

000 250جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000

2019 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 9استهالك الكهرباء والغاز000
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2014 000 اإلتصاالت04

000 4االتصاالت الهاتفیة001
201132 000 الوقود06

000 120شراء الوقود لوسائل النقل001
000 12حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

201109 000 التعهد والصیانة10

000 30اإلعتناء بالبنایات001
000 79تعهد وصیانة وسائل النقل002

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
20115 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20122 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 22المنحة الیومیة للتنقل001
20118 000 نفقات التغذیة29

000 18النفقات المباشرة للتغذیة001
20111 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 11معالیم الجوالن001

000 325جملة النشاط :

000 325 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 325 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات قابس :Vالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قابس :V الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201140 000 الوقود06

000 140شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

201100 000 التعهد والصیانة10

000 100تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202710 000 هیكل الطرقات01

000 370مصاریف الصیانة001
000 160مصاریف االستغالل002
000 180هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 950جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202331 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 331صیانة المسالك الریفیة000

000 331جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000
20126 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 26استهالك الكهرباء والغاز000
2016 000 اإلتصاالت04

000 6االتصاالت الهاتفیة001
20168 000 الوقود06
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000 30شراء الوقود لوسائل النقل001
000 38حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20165 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 55تعهد وصیانة وسائل النقل002

20127 000 مصاریف التنظیف11

000 27النفقات المباشرة للتنظیف001
20131 000 إكساء األعوان23

000 28إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20136 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 36المنحة الیومیة للتنقل001
20115 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 15معالیم الجوالن001

000 279جملة النشاط :

000 560 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 560 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بمدنین :Wالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة مدنین :W الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

2011 560 000 الوقود06

000 560 1شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
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20195 000 التعهد والصیانة10

000 95تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202980 000 هیكل الطرقات01

000 800مصاریف الصیانة001
000 180مصاریف االستغالل002

000 635 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202810 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 810صیانة المسالك الریفیة000

000 810جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2019 000 إستهالك الماء02

000 9استهالك الماء000
20125 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 25استهالك الكهرباء والغاز000

20120 000 اإلتصاالت04

000 20االتصاالت الهاتفیة001
201100 000 الوقود06

000 60شراء الوقود لوسائل النقل001
000 40حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20195 000 التعهد والصیانة10

000 95تعهد وصیانة وسائل النقل002
201110 000 إكساء األعوان23

000 80إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
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000 30إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
201118 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 118المنحة الیومیة للتنقل001
20145 000 نفقات التغذیة29

000 45النفقات المباشرة للتغذیة001
20113 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 13معالیم الجوالن001

000 535جملة النشاط :

000 980 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 980 3جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بتطاوین :Xالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة تطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201110 000 الوقود06

000 110شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
201120 000 التعهد والصیانة10

000 120تعهد وصیانة معدات خصوصیة004

202565 000 هیكل الطرقات01

000 505مصاریف الصیانة001
000 60مصاریف االستغالل002
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000 795جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202290 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 290صیانة المسالك الریفیة000

000 290جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000
2014 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000

2012 000 اإلتصاالت04

000 2االتصاالت الهاتفیة001
201115 000 الوقود06

000 100شراء الوقود لوسائل النقل001
000 15حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20170 000 التعهد والصیانة10

000 20اإلعتناء بالبنایات001
000 50تعهد وصیانة وسائل النقل002

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001

20114 000 إكساء األعوان23

000 14إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20130 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 30المنحة الیومیة للتنقل001
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20114 000 نفقات التغذیة29

000 14النفقات المباشرة للتغذیة001
20125 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 25معالیم الجوالن001

000 280جملة النشاط :

000 365 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 365 1جملة البرنامج الفرعي :

000 265 49جملة البرنامج :
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 :    حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت2البرنـامج 

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات :1البرنامج الفرعي

: إدارة المیاه العمرانیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000

20136 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 36استهالك الكهرباء والغاز000
2011 000 اإلتصاالت04

000 1االتصاالت الهاتفیة001

201229 000 الوقود06

000 75شراء الوقود لوسائل النقل001
000 134حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
000 20شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

201215 000 التعهد والصیانة10

000 80اإلعتناء بالبنایات001
000 100تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 35تعهد وصیانة معدات خصوصیة004

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20130 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 30شراء اللوازم والمعدات001

20110 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20125 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 25المنحة الیومیة للتنقل001
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2011 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 1مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
2019 000 نفقات التغذیة29

000 9النفقات المباشرة للتغذیة001
20110 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 10شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
20111 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 9معالیم الجوالن001
000 2معالیم العبور002

000 581جملة النشاط :

000 581جملة الوحدة العملیاتیة :

000 581جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20231 000 الهیاكل البحریة04

000 25مصاریف الصیانة001
000 6مصاریف االستغالل002

000 31جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

201119 000 الوقود06

000 20شراء الوقود لوسائل النقل001
000 99حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2016 000 التعهد والصیانة10

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
20117 000 إكساء األعوان23

000 7إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20125 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 25المنحة الیومیة للتنقل001
20123 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 22معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 190جملة النشاط :

000 221جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة للبنایات المدنیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  إنجاز بنایات مقتصدة للطاقة و التحكم في جودة تقنیات البناء7النشاط 

2163 000 مصاریف المهمات12

000 3مصاریف المهمات000

21611 000 مصاریف نقل األشخاص14

000 11مصاریف نقل األشخاص000
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2169 000 منح تقدیریة لنقل األمتعة واألثاث15

000 9منح تقدیریة لنقل األمتعة واألثاث000
2161 000 مصاریف التصرف األخرى99

000 1مصاریف التصرف األخرى000

000 24جملة النشاط :

000 24جملة الوحدة العملیاتیة :

000 245جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تونس :Aالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتونس :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20242 000 الهیاكل البحریة04

000 40مصاریف الصیانة001
000 2مصاریف االستغالل002

000 42جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20126 000 الوقود06

000 26شراء الوقود لوسائل النقل001
20115 000 التعهد والصیانة10
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000 15تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001

000 47جملة النشاط :

000 89جملة الوحدة العملیاتیة :

000 89جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة أریانة :Bالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بأریانة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20273 000 الهیاكل البحریة04

000 70مصاریف الصیانة001
000 3مصاریف االستغالل002

000 73جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط
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2019 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 4حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 التعهد والصیانة10

000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2017 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 7المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 21جملة النشاط :

000 94جملة الوحدة العملیاتیة :

000 94جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بن عروس :Cالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببن عروس :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20243 000 الهیاكل البحریة04

000 40مصاریف الصیانة001
000 3مصاریف االستغالل002
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000 43جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06

000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 6حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2013 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 20جملة النشاط :

000 63جملة الوحدة العملیاتیة :

000 63جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة منوبة :Dالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بمنوبة :D الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2014 000 الوقود06

000 4شراء الوقود لوسائل النقل001

2012 000 التعهد والصیانة10

000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001

2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 14جملة النشاط :

000 14جملة الوحدة العملیاتیة :

000 14جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة نابل :Eالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بنابل :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20294 000 الهیاكل البحریة04

000 90مصاریف الصیانة001
000 4مصاریف االستغالل002
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000 94جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2016 000 الوقود06

000 3شراء الوقود لوسائل النقل001
000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2015 000 إكساء األعوان23

000 3إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 19جملة النشاط :

000 113جملة الوحدة العملیاتیة :

000 113جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة زغوان :Fالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بزغوان :F الوحدة العملیاتیة



262 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2013 000 الوقود06

000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 12جملة النشاط :

000 12جملة الوحدة العملیاتیة :

000 12جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بنزرت :Gالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببنزرت :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

202155 000 الهیاكل البحریة04

000 150مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002
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000 155جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20115 000 الوقود06

000 12شراء الوقود لوسائل النقل001
000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2012 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 2المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 23جملة النشاط :

000 178جملة الوحدة العملیاتیة :

000 178جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة باجة :Hالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بباجة :H الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20243 000 الهیاكل البحریة04

000 40مصاریف الصیانة001
000 3مصاریف االستغالل002

000 43جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20112 000 الوقود06

000 8شراء الوقود لوسائل النقل001
000 4حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 22جملة النشاط :

000 65جملة الوحدة العملیاتیة :

000 65جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة جندوبة :Iالبرنامج الفرعي
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االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بجندوبة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20241 000 الهیاكل البحریة04

000 40مصاریف الصیانة001
000 1مصاریف االستغالل002

000 41جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06

000 7شراء الوقود لوسائل النقل001
000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 20جملة النشاط :

000 61جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 61جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة الكاف :Jالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالكاف :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2013 000 الوقود06

000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2013 000 إكساء األعوان23

000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 14جملة النشاط :

000 14جملة الوحدة العملیاتیة :

000 14جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة سلیانة :Kالبرنامج الفرعي
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االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسلیانة :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2016 000 الوقود06

000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 2حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 التعهد والصیانة10

000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2012 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 2المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 13جملة النشاط :

000 13جملة الوحدة العملیاتیة :

000 13جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القیروان :Lالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقیروان :L الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2017 000 الوقود06

000 3شراء الوقود لوسائل النقل001
000 4حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2014 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 21جملة النشاط :

000 21جملة الوحدة العملیاتیة :

000 21جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القصرین :Mالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقصرین :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06
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000 6شراء الوقود لوسائل النقل001
000 4حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2015 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20110 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 10المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 31جملة النشاط :

000 31جملة الوحدة العملیاتیة :

000 31جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة سیدي بوزید :Nالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسییدي بوزید :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20112 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
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2012 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 22جملة النشاط :

000 22جملة الوحدة العملیاتیة :

000 22جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسوسة :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20268 000 الهیاكل البحریة04

000 65مصاریف الصیانة001
000 3مصاریف االستغالل002

000 68جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط
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20113 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 8حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2015 000 إكساء األعوان23

000 3إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 26جملة النشاط :

000 94جملة الوحدة العملیاتیة :

000 94جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المنستیر :Pالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالمنستیر :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20274 000 الهیاكل البحریة04

000 70مصاریف الصیانة001
000 4مصاریف االستغالل002
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000 74جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2019 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 4حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 18جملة النشاط :

000 92جملة الوحدة العملیاتیة :

000 92جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المهدیة :Qالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالمهدیة :Q الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20294 000 الهیاكل البحریة04

000 90مصاریف الصیانة001
000 4مصاریف االستغالل002

000 94جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20122 000 الوقود06

000 7شراء الوقود لوسائل النقل001
000 15حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 30جملة النشاط :

000 124جملة الوحدة العملیاتیة :

000 124جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة  صفاقس :Rالبرنامج الفرعي
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االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بصفاقس :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20275 000 الهیاكل البحریة04

000 70مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 75جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20115 000 الوقود06

000 7شراء الوقود لوسائل النقل001
000 8حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2014 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 26جملة النشاط :

000 101جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 101جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قفصة :Sالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بقفصة :S الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20111 000 الوقود06

000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2013 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 23جملة النشاط :

000 23جملة الوحدة العملیاتیة :

000 23جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة توزر :Tالبرنامج الفرعي
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االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتوزر :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20115 000 الوقود06

000 8شراء الوقود لوسائل النقل001
000 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 25جملة النشاط :

000 25جملة الوحدة العملیاتیة :

000 25جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قبلي :Uالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بقبلي :U الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06

000 3شراء الوقود لوسائل النقل001
000 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 18جملة النشاط :

000 18جملة الوحدة العملیاتیة :

000 18جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قابس :Vالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بقابس :V الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20273 000 الهیاكل البحریة04

000 70مصاریف الصیانة001
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000 3مصاریف االستغالل002

000 73جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20116 000 الوقود06

000 6شراء الوقود لوسائل النقل001
000 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2016 000 التعهد والصیانة10

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001

000 31جملة النشاط :

000 104جملة الوحدة العملیاتیة :

000 104جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة مدنین :Wالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بمدنین :W الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20295 000 الهیاكل البحریة04

000 90مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 95جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2017 000 الوقود06

000 3شراء الوقود لوسائل النقل001
000 4حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2016 000 التعهد والصیانة10

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2012 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 2المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 17جملة النشاط :

000 112جملة الوحدة العملیاتیة :

000 112جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تطاوین :Xالبرنامج الفرعي
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االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2016 000 الوقود06

000 3شراء الوقود لوسائل النقل001
000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001

000 13جملة النشاط :

000 13جملة الوحدة العملیاتیة :

000 13جملة البرنامج الفرعي :

000 322 2جملة البرنامج :
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 :  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان3البرنـامج 

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة مؤسسات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى5النشاط 

224349 000 مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة16

000 349وكالة التعمیر لتونس  الكبرى001

000 349جملة النشاط :

000 349جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20141 000 األكریة واألداءات البلدیة01

000 41األكریة واألداءات البلدیة000
201229 000 الوقود06

000 43شراء الوقود لوسائل النقل001
000 186حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20147 000 التعهد والصیانة10

000 47تعهد وصیانة وسائل النقل002
2015 000 إكساء األعوان23

000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
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2018 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 8المنحة الیومیة للتنقل001
20110 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 9معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 340جملة النشاط :

000 340جملة الوحدة العملیاتیة :

000 689جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتونس :Aالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتونس :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20125 000 الوقود06

000 25شراء الوقود لوسائل النقل001

20115 000 التعهد والصیانة10

000 15تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
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000 46جملة النشاط :

000 46جملة الوحدة العملیاتیة :

000 46جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بأریانة :Bالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بأریانة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20119 000 الوقود06

000 11شراء الوقود لوسائل النقل001
000 8حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2017 000 التعهد والصیانة10

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 32جملة النشاط :

000 32جملة الوحدة العملیاتیة :



284 نظـام أمـد

000 32جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببن عروس :Cالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة ببن عروس :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20117 000 الوقود06

000 13شراء الوقود لوسائل النقل001
000 4حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 28جملة النشاط :

000 28جملة الوحدة العملیاتیة :

000 28جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بمنوبة :Dالبرنامج الفرعي
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اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بمنوبة :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20114 000 الوقود06

000 14شراء الوقود لوسائل النقل001
20120 000 التعهد والصیانة10

000 20تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2017 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 7المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 44جملة النشاط :

000 44جملة الوحدة العملیاتیة :

000 44جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بنابل :Eالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بنابل :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط
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20137 000 الوقود06

000 27شراء الوقود لوسائل النقل001
000 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2016 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 6المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001

000 52جملة النشاط :

000 52جملة الوحدة العملیاتیة :

000 52جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بزغوان :Fالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بزغوان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20122 000 الوقود06

000 11شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 التعهد والصیانة10
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000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2018 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 8المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 36جملة النشاط :

000 36جملة الوحدة العملیاتیة :

000 36جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببنزرت :Gالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة ببنزرت :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20121 000 الوقود06

000 20شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
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000 30جملة النشاط :

000 30جملة الوحدة العملیاتیة :

000 30جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بباجة :Hالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بباجة :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20120 000 الوقود06

000 9شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20111 000 التعهد والصیانة10

000 11تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2018 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 8المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 42جملة النشاط :

000 42جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 42جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بجندوبة :Iالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بجندوبة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20111 000 الوقود06

000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 21جملة النشاط :

000 21جملة الوحدة العملیاتیة :

000 21جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان بالكاف :Jالبرنامج الفرعي
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اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالكاف :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20113 000 الوقود06

000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2013 000 إكساء األعوان23

000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 26جملة النشاط :

000 26جملة الوحدة العملیاتیة :

000 26جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان بسلیانة :Kالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بسلیانة :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط
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20118 000 الوقود06

000 18حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2016 000 التعهد والصیانة10

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 31جملة النشاط :

000 31جملة الوحدة العملیاتیة :

000 31جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقیروان :Lالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالقیروان :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20130 000 الوقود06

000 15شراء الوقود لوسائل النقل001
000 15حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2017 000 التعهد والصیانة10

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 إكساء األعوان23
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000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2016 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 6المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 45جملة النشاط :

000 45جملة الوحدة العملیاتیة :

000 45جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقصرین :Mالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالقصرین :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20123 000 الوقود06

000 12شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2018 000 التعهد والصیانة10

000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002
2017 000 إكساء األعوان23

000 3إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 4إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20116 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 16المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40
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000 2معالیم الجوالن001

000 56جملة النشاط :

000 56جملة الوحدة العملیاتیة :

000 56جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسیدي بوزید :Nالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بسیدي بوزید :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20119 000 الوقود06

000 11شراء الوقود لوسائل النقل001
000 8حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20110 000 التعهد والصیانة10

000 10تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 36جملة النشاط :
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000 36جملة الوحدة العملیاتیة :

000 36جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بسوسة :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20112 000 الوقود06

000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 8حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2016 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 6المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 24جملة النشاط :

000 24جملة الوحدة العملیاتیة :

000 24جملة البرنامج الفرعي :
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التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمنستیر :Pالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالمنستیر :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20111 000 الوقود06

000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2016 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 6المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 24جملة النشاط :

000 24جملة الوحدة العملیاتیة :

000 24جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمهدیة :Qالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالمهدیة :Q الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20112 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 22جملة النشاط :

000 22جملة الوحدة العملیاتیة :

000 22جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بصفاقس :Rالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بصفاقس :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20119 000 الوقود06

000 10شراء الوقود لوسائل النقل001
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000 9حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 31جملة النشاط :

000 31جملة الوحدة العملیاتیة :

000 31جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقفصة :Sالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بقفصة :S الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20121 000 الوقود06

000 8شراء الوقود لوسائل النقل001
000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23
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000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2018 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 8المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 37جملة النشاط :

000 37جملة الوحدة العملیاتیة :

000 37جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتوزر :Tالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتوزر :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20115 000 الوقود06

000 15حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
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000 25جملة النشاط :

000 25جملة الوحدة العملیاتیة :

000 25جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببقبلي :Uالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بقبلي :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20114 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 9حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 26جملة النشاط :

000 26جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 26جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقابس :Vالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بقابس :V الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20115 000 الوقود06

000 15شراء الوقود لوسائل النقل001

20113 000 التعهد والصیانة10

000 13تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 34جملة النشاط :

000 34جملة الوحدة العملیاتیة :

000 34جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بمدنین :Wالبرنامج الفرعي
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اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بمدنین :W الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20111 000 الوقود06

000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2017 000 التعهد والصیانة10

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 26جملة النشاط :

000 26جملة الوحدة العملیاتیة :

000 26جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتطاوین :Xالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط



302 نظـام أمـد

20111 000 الوقود06

000 11شراء الوقود لوسائل النقل001
2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 21جملة النشاط :

000 21جملة الوحدة العملیاتیة :

000 21جملة البرنامج الفرعي :

000 484 1جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنسیق والرقابة والعالقات الدولیة1النشاط 

20126 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 16مصاریف اإلستقباالت001
000 10مصاریف اإلقامة002

20135 000 مصاریف المهمات22

000 35مصاریف المهمات000
20142 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 42مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

000 103جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

201247 000 الوقود06

000 247حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

000 247جملة النشاط :

000 350جملة الوحدة العملیاتیة :

000 350جملة البرنامج الفرعي :



304 نظـام أمـد

المساندة :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20160 000 إستهالك الماء02

000 60استهالك الماء000
201225 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 225استهالك الكهرباء والغاز000
201680 000 اإلتصاالت04

000 180االتصاالت الهاتفیة001
000 500تراسل المعطیات002

20130 000 إقتناء األثاث05

000 30تأثیث اإلدارة001
201380 000 الوقود06

000 50شراء الوقود لوسائل النقل001
000 330حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20113 000 نفقات البرید07

000 12المراسالت اإلداریة001
000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

20112 000 إقتناء المعدات08

000 12معدات التصرف اإلداري001
201500 000 مصاریف التأمین09

000 500تأمین وسائل النقل001
201392 000 التعهد والصیانة10

000 155اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 220تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
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000 12تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006
201323 000 مصاریف التنظیف11

000 323النفقات المباشرة للتنظیف001
201105 000 لوازم المكاتب13

000 105لوازم المكاتب000
2015 000 المطبوعات14

000 5المطبوعات الرسمیة001
20127 000 التوثیق15

000 27الوثائق المكتوبة001
201100 000 الصحف والمجالت16

000 100الصحف والمجالت000
201100 000 إشتراكات بوكاالت اإلعالم17

000 100إشتراكات بوكاالت اإلعالم000
2015 000 تعلیق ونشر اإلعالنات18

000 5نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
20180 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 80شراء اللوازم والمعدات001
201327 000 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة20

000 120نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 70نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
000 2نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
000 7نفقات استغالل منظومة أمان004
000 120تطبیقات المخطط المدیري المشترك لإلدارة005
000 8استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

20160 000 إكساء األعوان23

000 60إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2011 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 1المنحة الیومیة للتنقل001
20140 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 15مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
000 25إشتراكات النقل002
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201530 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 300ملتقیات للتكوین001
000 10تربصات تكوین002
000 160التكوین المستمر003
000 60التكوین في اإلعالمیة004

2015 000 نفقات التغذیة29

000 5النفقات المباشرة للتغذیة001
2016 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 3نفقات التداوي001
000 3شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

20130 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

000 30تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000
20115 000 تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة36

000 15تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000
2013 000 اللجان الطبیة37

000 3اللجان الطبیة000
201101 000 مصاریف النزاعات والتعویضات38

000 1أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى001
000 100دفع الخطایا والتعویضات002

20121 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 20معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2015 000 طبع ونشر الوثائق والمجالت42

000 5طبع ونشر الوثائق والمجالت000
20111 000 نفقات التصرف األخرى99

000 11نفقات مختلفة099

000 192 4جملة النشاط :

000 192 4جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 192 4جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتونس :Aالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة  للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتونس :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2017 000 إستهالك الماء02

000 7استهالك الماء000

20123 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 23استهالك الكهرباء والغاز000
20114 000 اإلتصاالت04

000 14االتصاالت الهاتفیة001

2016 000 إقتناء األثاث05

000 6تأثیث اإلدارة001
20148 000 الوقود06

000 38شراء الوقود لوسائل النقل001
000 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001

20122 000 التعهد والصیانة10

000 13اإلعتناء بالبنایات001
000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2013 000 مصاریف التنظیف11
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000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
2019 000 لوازم المكاتب13

000 9لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
2017 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 7شراء اللوازم والمعدات001
20117 000 إكساء األعوان23

000 17إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20117 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 17المنحة الیومیة للتنقل001
2013 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 3إشتراكات النقل002
2012 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 2شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 186جملة النشاط :

000 186جملة الوحدة العملیاتیة :

000 186جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بأریانة :Bالبرنامج الفرعي
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إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة أریانة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000
20126 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 26استهالك الكهرباء والغاز000
2016 000 اإلتصاالت04

000 6االتصاالت الهاتفیة001
2016 000 إقتناء األثاث05

000 6تأثیث اإلدارة001
20144 000 الوقود06

000 11شراء الوقود لوسائل النقل001
000 33حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20116 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2017 000 مصاریف التنظیف11

000 7النفقات المباشرة للتنظیف001
2015 000 لوازم المكاتب13

000 5لوازم المكاتب000
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2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
2016 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 5شراء اللوازم والمعدات001
000 1نفقات الصیانة003

2018 000 إكساء األعوان23

000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2019 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 9المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
2011 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 1اتفاقیات مع أطباء005

000 147جملة النشاط :

000 147جملة الوحدة العملیاتیة :

000 147جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة ببن عروس :Cالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة بن عروس :C الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

20121 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 21استهالك الكهرباء والغاز000
2016 000 اإلتصاالت04

000 6االتصاالت الهاتفیة001

2018 000 إقتناء األثاث05

000 8تأثیث اإلدارة001
20131 000 الوقود06

000 20شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 نفقات البرید07

000 3المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001

20112 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2015 000 مصاریف التنظیف11

000 5النفقات المباشرة للتنظیف001

2019 000 لوازم المكاتب13

000 9لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001

2014 000 الصحف والمجالت16

000 4الصحف والمجالت000
2016 000 مصاریف  اإلعالمیة19
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000 5شراء اللوازم والمعدات001
000 1نفقات الصیانة003

20115 000 إكساء األعوان23

000 6إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 9إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2016 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 6المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 138جملة النشاط :

000 138جملة الوحدة العملیاتیة :

000 138جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بمنوبة :Dالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة منوبة :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2017 000 إستهالك الماء02

000 7استهالك الماء000
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20110 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 10استهالك الكهرباء والغاز000
2012 000 اإلتصاالت04

000 2االتصاالت الهاتفیة001
2011 000 إقتناء األثاث05

000 1تأثیث اإلدارة001
20123 000 الوقود06

000 13شراء الوقود لوسائل النقل001
000 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

20112 000 التعهد والصیانة10

000 1اإلعتناء بالبنایات001
000 10تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2015 000 مصاریف التنظیف11

000 5النفقات المباشرة للتنظیف001
2019 000 لوازم المكاتب13

000 9لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2015 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 5شراء اللوازم والمعدات001
2019 000 إكساء األعوان23

000 9إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30
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000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 94جملة النشاط :

000 94جملة الوحدة العملیاتیة :

000 94جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بنابل :Eالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  بنابل :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

20120 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 20استهالك الكهرباء والغاز000
2014 000 اإلتصاالت04

000 4االتصاالت الهاتفیة001

20115 000 إقتناء األثاث05

000 15تأثیث اإلدارة001
20120 000 الوقود06

000 1شراء الوقود لوسائل النقل001
000 19حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
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2014 000 نفقات البرید07

000 3المراسالت اإلداریة001
000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20122 000 التعهد والصیانة10

000 15اإلعتناء بالبنایات001
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
2018 000 لوازم المكاتب13

000 8لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
20120 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 15شراء اللوازم والمعدات001
000 5نفقات الصیانة003

2015 000 إكساء األعوان23

000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002
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000 137جملة النشاط :

000 137جملة الوحدة العملیاتیة :

000 137جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بزغوان :Fالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة زغوان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

20114 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 14استهالك الكهرباء والغاز000
2018 000 اإلتصاالت04

000 8االتصاالت الهاتفیة001

2012 000 إقتناء األثاث05

000 2تأثیث اإلدارة001
20130 000 الوقود06

000 10شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1شراء الوقود للتسخین002
000 19حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
20110 000 التعهد والصیانة10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
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000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
2012 000 لوازم المكاتب13

000 2لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2016 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 4شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

2017 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20110 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 10المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001

000 103جملة النشاط :

000 103جملة الوحدة العملیاتیة :

000 103جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة ببنزرت :Gالبرنامج الفرعي
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إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة بنزرت :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2011 000 إستهالك الماء02

000 1استهالك الماء000
20112 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 12استهالك الكهرباء والغاز000
20112 000 اإلتصاالت04

000 12االتصاالت الهاتفیة001
2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20115 000 الوقود06

000 15شراء الوقود لوسائل النقل001
2014 000 نفقات البرید07

000 3المراسالت اإلداریة001
000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

20112 000 التعهد والصیانة10

000 6اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2012 000 لوازم المكاتب13

000 2لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16
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000 3الصحف والمجالت000
2014 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 4شراء اللوازم والمعدات001
2017 000 إكساء األعوان23

000 3إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 4إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم التسجیل39

000 1معالیم التسجیل000

000 101جملة النشاط :

000 101جملة الوحدة العملیاتیة :

000 101جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بباجة :Hالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة باجة :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2017 000 إستهالك الماء02

000 7استهالك الماء000
20120 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 20استهالك الكهرباء والغاز000
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20112 000 اإلتصاالت04

000 12االتصاالت الهاتفیة001
2017 000 إقتناء األثاث05

000 7تأثیث اإلدارة001
20123 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 5شراء الوقود للتسخین002
000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 نفقات البرید07

000 3المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20111 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2015 000 مصاریف التنظیف11

000 5النفقات المباشرة للتنظیف001
2011 000 لوازم المكاتب13

000 1لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
2015 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 4شراء اللوازم والمعدات001
000 1نفقات الصیانة003

2018 000 إكساء األعوان23

000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
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2018 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 2نفقات التداوي001
000 6شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 123جملة النشاط :

000 123جملة الوحدة العملیاتیة :

000 123جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بجندوبة :Iالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة جندوبة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2017 000 إستهالك الماء02

000 7استهالك الماء000
20115 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 15استهالك الكهرباء والغاز000

20110 000 اإلتصاالت04

000 10االتصاالت الهاتفیة001
2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
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20119 000 الوقود06

000 8شراء الوقود لوسائل النقل001
000 3شراء الوقود للتسخین002
000 8حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 نفقات البرید07

000 2المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20111 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2014 000 لوازم المكاتب13

000 4لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
2015 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 3شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

2015 000 إكساء األعوان23

000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2018 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 8المنحة الیومیة للتنقل001
2013 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1نفقات التداوي001
000 2شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

2011 000 اللجان الطبیة37
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000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 102جملة النشاط :

000 102جملة الوحدة العملیاتیة :

000 102جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالكاف :Jالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة الكاف :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2017 000 إستهالك الماء02

000 7استهالك الماء000
20120 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 20استهالك الكهرباء والغاز000

20116 000 اإلتصاالت04

000 16االتصاالت الهاتفیة001
2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001

20126 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 9شراء الوقود للتسخین002
000 12حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 نفقات البرید07
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000 2المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20113 000 التعهد والصیانة10

000 6اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 2تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2016 000 لوازم المكاتب13

000 6لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
2015 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 2شراء اللوازم والمعدات001
000 3نفقات الصیانة003

20110 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20115 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 15المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 2شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 136جملة النشاط :
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000 136جملة الوحدة العملیاتیة :

000 136جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسلیانة :Kالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  سلیانة :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2017 000 إستهالك الماء02

000 7استهالك الماء000

20114 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 14استهالك الكهرباء والغاز000
2013 000 اإلتصاالت04

000 3االتصاالت الهاتفیة001

2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20124 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 19حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 نفقات البرید07

000 5المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001

20118 000 التعهد والصیانة10

000 7اإلعتناء بالبنایات001
000 10تعهد وصیانة وسائل النقل002
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000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
2016 000 لوازم المكاتب13

000 6لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
2016 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 6شراء اللوازم والمعدات001
20111 000 إكساء األعوان23

000 4إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
2013 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1نفقات التداوي001
000 2شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 135جملة النشاط :

000 135جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 135جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالقیروان :Lالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة  للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة القیروان :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

20114 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 14استهالك الكهرباء والغاز000
2018 000 اإلتصاالت04

000 8االتصاالت الهاتفیة001

20130 000 الوقود06

000 10شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1شراء الوقود للتسخین002
000 19حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001

20110 000 التعهد والصیانة10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001

2012 000 لوازم المكاتب13

000 2لوازم المكاتب000
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2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2016 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 4شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

2017 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20110 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 10المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 نفقات التغذیة29

000 2النفقات المباشرة للتغذیة001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 103جملة النشاط :

000 103جملة الوحدة العملیاتیة :

000 103جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالقصرین :Mالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة القصرین :M الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2018 000 إستهالك الماء02

000 8استهالك الماء000

20120 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 20استهالك الكهرباء والغاز000
2014 000 اإلتصاالت04

000 4االتصاالت الهاتفیة001

20110 000 إقتناء األثاث05

000 10تأثیث اإلدارة001
20128 000 الوقود06

000 7شراء الوقود لوسائل النقل001
000 21حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 نفقات البرید07

000 4المراسالت اإلداریة001
20112 000 التعهد والصیانة10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 2تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2014 000 لوازم المكاتب13

000 4لوازم المكاتب000

2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000

20115 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 12شراء اللوازم والمعدات001
000 3نفقات الصیانة003
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2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
2014 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 3نفقات التداوي001
000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 141جملة النشاط :

000 141جملة الوحدة العملیاتیة :

000 141جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسیدي بوزید :Nالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة سیدي بوزید :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000
20114 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 14استهالك الكهرباء والغاز000
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20112 000 اإلتصاالت04

000 12االتصاالت الهاتفیة001
2014 000 إقتناء األثاث05

000 4تأثیث اإلدارة001
20111 000 الوقود06

000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2013 000 نفقات البرید07

000 3المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20112 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2014 000 لوازم المكاتب13

000 4لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
2014 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 3شراء اللوازم والمعدات001
000 1نفقات الصیانة003

2015 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 4إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20111 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 11المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37
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000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2013 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 3اتفاقیات مع أطباء005

000 98جملة النشاط :

000 98جملة الوحدة العملیاتیة :

000 98جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة سوسة :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

20120 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 20استهالك الكهرباء والغاز000
2016 000 اإلتصاالت04

000 6االتصاالت الهاتفیة001

20117 000 الوقود06

000 1شراء الوقود لوسائل النقل001
000 16حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07
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000 1المراسالت اإلداریة001
20110 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2013 000 لوازم المكاتب13

000 3لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2013 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 3شراء اللوازم والمعدات001
2019 000 إكساء األعوان23

000 9إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20110 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 10المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2011 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 1اتفاقیات مع أطباء005

000 90جملة النشاط :

000 90جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 90جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمنستیر :Pالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة المنستیر :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

20125 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 25استهالك الكهرباء والغاز000
2016 000 اإلتصاالت04

000 6االتصاالت الهاتفیة001

20110 000 إقتناء األثاث05

000 10تأثیث اإلدارة001
20130 000 الوقود06

000 6شراء الوقود لوسائل النقل001
000 24حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

20119 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
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2017 000 لوازم المكاتب13

000 7لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2015 000 الصحف والمجالت16

000 5الصحف والمجالت000
2017 000 إكساء األعوان23

000 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2017 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 7المنحة الیومیة للتنقل001
2015 000 نفقات التغذیة29

000 5النفقات المباشرة للتغذیة001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2013 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 3اتفاقیات مع أطباء005

000 138جملة النشاط :

000 138جملة الوحدة العملیاتیة :

000 138جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمهدیة :Qالبرنامج الفرعي
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إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة المهدیة :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000
20114 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 14استهالك الكهرباء والغاز000
2017 000 اإلتصاالت04

000 7االتصاالت الهاتفیة001
2012 000 إقتناء األثاث05

000 2تأثیث اإلدارة001
20123 000 الوقود06

000 10شراء الوقود لوسائل النقل001
000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 نفقات البرید07

000 3المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
2019 000 التعهد والصیانة10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2017 000 لوازم المكاتب13

000 7لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14
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000 2المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2015 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 3شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

2018 000 إكساء األعوان23

000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2017 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 7المنحة الیومیة للتنقل001
2015 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 5نفقات التداوي001
2011 000 معالیم التسجیل39

000 1معالیم التسجیل000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 100جملة النشاط :

000 100جملة الوحدة العملیاتیة :

000 100جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بصفاقس :Rالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة صفاقس :R الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

20119 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 19استهالك الكهرباء والغاز000
2017 000 اإلتصاالت04

000 7االتصاالت الهاتفیة001

2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20119 000 الوقود06

000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 15حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001

20114 000 التعهد والصیانة10

000 8اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001

2013 000 لوازم المكاتب13

000 3لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001

2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2012 000 مصاریف  اإلعالمیة19
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000 2شراء اللوازم والمعدات001
20116 000 إكساء األعوان23

000 9إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20119 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 19المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم التسجیل39

000 2معالیم التسجیل000
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 117جملة النشاط :

000 117جملة الوحدة العملیاتیة :

000 117جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقفصة :Sالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  بقفصة :S الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000
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20122 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 22استهالك الكهرباء والغاز000
2018 000 اإلتصاالت04

000 8االتصاالت الهاتفیة001
20114 000 الوقود06

000 1شراء الوقود لوسائل النقل001
000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 نفقات البرید07

000 4المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20112 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
20110 000 لوازم المكاتب13

000 10لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
2012 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 2شراء اللوازم والمعدات001
2018 000 إكساء األعوان23

000 5إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2017 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 7المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30
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000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 معالیم التسجیل39

000 1معالیم التسجیل000
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2012 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 2اتفاقیات مع أطباء005

000 107جملة النشاط :

000 107جملة الوحدة العملیاتیة :

000 107جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتوزر :Tالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة توزر :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000
20121 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 21استهالك الكهرباء والغاز000

2018 000 اإلتصاالت04

000 8االتصاالت الهاتفیة001
2011 000 إقتناء األثاث05

000 1تأثیث اإلدارة001
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20121 000 الوقود06

000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 17حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20110 000 التعهد والصیانة10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2013 000 لوازم المكاتب13

000 3لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
2012 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 2شراء اللوازم والمعدات001
20113 000 إكساء األعوان23

000 5إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2019 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 9المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم التسجیل39

000 1معالیم التسجیل000
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40
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000 2معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2013 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 3اتفاقیات مع أطباء005

000 106جملة النشاط :

000 106جملة الوحدة العملیاتیة :

000 106جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقبلي :Uالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویةللتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  قبلي :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000
20125 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 25استهالك الكهرباء والغاز000

20110 000 اإلتصاالت04

000 10االتصاالت الهاتفیة001
20111 000 الوقود06

000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 نفقات البرید07

000 2المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
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20113 000 التعهد والصیانة10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2013 000 لوازم المكاتب13

000 3لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2014 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 2شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

2016 000 إكساء األعوان23

000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم التسجیل39

000 1معالیم التسجیل000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2013 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 3اتفاقیات مع أطباء005
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000 94جملة النشاط :

000 94جملة الوحدة العملیاتیة :

000 94جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقابس :Vالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة قابس :V الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000

20121 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 21استهالك الكهرباء والغاز000
20112 000 اإلتصاالت04

000 12االتصاالت الهاتفیة001

2012 000 إقتناء األثاث05

000 2تأثیث اإلدارة001
20134 000 الوقود06

000 25شراء الوقود لوسائل النقل001
000 9حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 نفقات البرید07

000 2المراسالت اإلداریة001
000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
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20113 000 التعهد والصیانة10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2012 000 لوازم المكاتب13

000 2لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2013 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 3نفقات الصیانة003
2016 000 إكساء األعوان23

000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20114 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 14المنحة الیومیة للتنقل001
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 2معالیم العبور002

2011 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 1اتفاقیات مع أطباء005

000 124جملة النشاط :

000 124جملة الوحدة العملیاتیة :

000 124جملة البرنامج الفرعي :
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القیادة والمساندة بمدنین :Wالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة  للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة مدنین :W الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000
20120 000 اإلتصاالت04

000 20االتصاالت الهاتفیة001
20112 000 إقتناء األثاث05

000 12تأثیث اإلدارة001
2015 000 الوقود06

000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1شراء الوقود للتسخین002

20117 000 نفقات البرید07

000 15المراسالت اإلداریة001
000 2مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

20130 000 التعهد والصیانة10

000 1اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 25تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2012 000 لوازم المكاتب13

000 2لوازم المكاتب000
2015 000 المطبوعات14

000 5المطبوعات الرسمیة001
2012 000 التوثیق15



348 نظـام أمـد

000 2الوثائق المكتوبة001
2014 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 2شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

2016 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 6المنحة الیومیة للتنقل001
20113 000 نفقات التغذیة29

000 13النفقات المباشرة للتغذیة001
2011 000 معالیم التسجیل39

000 1معالیم التسجیل000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2011 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 1اتفاقیات مع أطباء005

000 125جملة النشاط :

000 125جملة الوحدة العملیاتیة :

000 125جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتطاوین :Xالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویةللتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  تطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2011 000 األكریة واألداءات البلدیة01
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000 1األكریة واألداءات البلدیة000
2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000
20120 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 20استهالك الكهرباء والغاز000
2015 000 اإلتصاالت04

000 5االتصاالت الهاتفیة001
2013 000 إقتناء األثاث05

000 3تأثیث اإلدارة001
20111 000 الوقود06

000 11شراء الوقود لوسائل النقل001
2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20112 000 التعهد والصیانة10

000 6اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2015 000 لوازم المكاتب13

000 5لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
2018 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 5شراء اللوازم والمعدات001
000 3نفقات الصیانة003

2018 000 إكساء األعوان23
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000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20115 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 15المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم التسجیل39

000 1معالیم التسجیل000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2013 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 3اتفاقیات مع أطباء005

000 103جملة النشاط :

000 103جملة الوحدة العملیاتیة :

000 103جملة البرنامج الفرعي :

000 390 7جملة البرنامج :

000 461 60 جملة الموارد العامة للمیزانیة

60 461 000 الجملة العامـة :



  : مهمة التجهیز واإلسكان18المهمة  

2023 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  البنیة التحتیة للطرقات1البرنـامج 

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات  :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للجسور والطرقات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

شركة تونس الطرقات السیارة  المنشأة  : 

820200 000 000 شركة تونس الطرقات السیارة0001

000 000 200جملة النشاط :

000 000 200جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 200جملة البرنامج الفرعي :

000 000 200جملة البرنامج :

 :  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان3البرنـامج 

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان :1البرنامج الفرعي
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: وحدة عملیاتیة مؤسسات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى5النشاط 

32480 000 مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة16

000 80وكالة التعمیر لتونس  الكبرى001
000 80جملة النشاط :

000 80جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  توفیر مساكن ومقاسم مهیئة لفائدة األجراء6النشاط 

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 

81120 000 000 برنامج السكن األول0001

000 000 20جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

307300 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 300مركز األمم المتحدة للمستوطنات364
000 300جملة النشاط :
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000 300 20جملة الوحدة العملیاتیة :

000 380 20جملة البرنامج الفرعي :

000 380 20جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدخل العمومي2النشاط 

3022 928 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 924 2ودادیات األعوان001
000 4جمعیات وودادیات أخرى099

302300 000 مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالین على التقاعد10

000 300المساهمة بعنوان التنفیل001
30510 000 تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة12

000 10منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان004

307191 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 14جمعیة مؤتمر الطریق361
000 17مجلس وزراء اإلسكان العرب362
000 40الطریق العابرة للصحراء اإلفریقیة363
000 120المركز العربي للوقایة من أخطار الزالزل والكوارث الطبیعیة األخرى614

000 429 3جملة النشاط :

000 429 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 429 3جملة البرنامج الفرعي :

000 429 3جملة البرنامج :
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000 809 223 جملة الموارد العامة للمیزانیة

223 809 000 الجملة العامـة :
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المؤسسات  البرامج

الدینار

  بعنوان التأجیر والتسییر والتدخل (دون احتساب التدخالت ذات الصبغة2023في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، تتوزع تقدیرات نفقاتها الممولة على الموارد العامة للمیزانیة لسنة 
التنمویة) كما یلي

الجملةنفقات التدخالتنفقات التسییرنفقات التأجیر
منحة الدولةمنحة الدولةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةموارد ذاتیةموارد ذاتیة

000 000 1البنیة التحتیة للطرقات 1 000 0001 992 000721 00050 0002 763 000

000 000 1مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 1 000 0001 992 000721 00050 0002 763 000

000 000 1مؤسسات البحث 1 000 0001 992 000721 00050 0002 763 000

000 763 2مركز التجارب و تقنیات البناء 1 000 000 50 000 721 000 1 992 000 1 000 000

 التهیئة الترابیة والتعمیر
واإلسكان

3 127 000 2 698 0008 890 000349 0002 794 00080 000525 00012 209 000

000 127 3مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 2 698 000349 000309 00080 00030 000339 000

000 127 3مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 2 698 000349 000309 00080 00030 000339 000

000 339وكالة التعمیر لتونس  الكبرى 3 127 000 30 000 80 000 309 000 349 000 2 698 000

000 870 00011 000495 485 0002 890 8مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

000 870 00011 000495 485 0002 890 8مؤسسات  البیئة  والتهیئة  الترابیة

000 870 11وكالة  التهذیب  والتجدید  العمراني 495 000 2 485 000 8 890 000

000 127 4الجمـــلة العامة 369800010882000349 0003 515 00080 000575 00014 972 000



 

  

  الھیئة العامة للتصرف
  في میزانیة الدولة    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  ملحق خاصّ 
  ببطاقات 

  ھّم المشاریع الكبرىأ
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  بطاقة مشروع
  جلمة-ارة تونسالطریق السی

I. :أھداف المشروع 
 تحسین النشاط االقتصادي ودعم التنمیة االجتماعیة. §
تنمیة قطاع النقل الوطني وتطویر شبكة الطرقات السیارة وذلك بإنجاز الجزء األّول من مشروع  §

 إیصال الطریق السّیارة إلى والیات القیروان وسیدي بوزید والقصرین وقفصة. 
II. مكونات المشروع:  

  أقساط: 8كلم موزعة على  186یتمثل المشروع في إنجاز الطریق السیارة بین تونس وجلمة بطول 

v 4  كلم بین تونس والسبیخة منھا وصلة الربط بمدینة  87أقساط أولى بطول
 كلم موزعة على النحو التالي :  16الفحص بطول 

  كلم) 26زغوان (بطول  –تونس : 1قسط  §
  ))2*2كلم ( 16كلم + 7: زغوان الفحص (بطول 2قسط  §
  كلم) 27: الفحص الناظور (بطول 3قسط  §
  كلم) 27(بطول :  الناظور السبیخة 4قسط  §
v 4  كلم  موزعة على النحو التالي :  99أقساط ثانیة بطول 

  كلم)   29القیروان   (بطول  –: السبیخة 5قسط  §
  كلم)   29حفوز    (بطول  –: القیروان  6قسط  §
  كلم) 4،21وادي زرود (بطول  –: حفوز  7قسط  §
  كلم) 6،19جلمة  (بطول  –: وادي زرود  8قسط  §

  المشروع إنجاز:كما یتضمن ھذا 
ممرا علویا منشأة مائیة كبرى لتصریف المیاه  66ممرا تحتیا و 22و محوالت 9 §

 السطحیة.  
محطات إستراحة بكل جانب من الطریق السیارة على مستوى مدن الفحص والشبیكة  4 §

 والسبیخة وحاجب العیون. 
 كلم من الطرقات لربط مدینة الفحص بھذه الطریق السیارة. 16مضاعفة  §

III. :شھرا. 36 مّدة إنجاز المشروع 
IV. :كلفة المشروع وھیكلتھا 

  م د 2120: * كلفة المشروع المرسمة                                               
   * ھیكلتھا:  

  م د 1010میزانیة الدولة (بإعتبار تكلفة إقتناء األراضي)                 :   §
  م د 600:                        قرض من بنك األوروبي لإلستثمار        §
م د                                     510قرض من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي :   §

  
V.  :مالحظات 
  .2017دیسمبر  14تّم إبرام إتفاقیة قرض بین تونس والبنك األوروبي لإلستثمار بتاریخ  §
والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي و االجتماعي بتاریخ تّم ابرام إتفاقّیة قرض بین تونس  §

  .2017جویلیة  11
، في حین اّن عملیة تحریر حوزة 2023ینتظر اإلنطالق الفعلي لألشغال خالل سنة  §

 م د. 103بكلفة  2021المشروع إنطلقت خالل سنة 
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  بطاقة مشروع
 بنزرت جسر

  
 

I. :أھداف المشروع 

 یھدف ھذا المشروع إلى:
 .خاّصة عند تعطلھا امام الجسر المتحرك تحسین حركة السیر بمدینة بنزرت §
 المناطق الصناعیة.و بنزرتتسھیل الوصول الى میناء  §

II. :مكونات المشروع 

 یحتوي المشروع على المكونات التالیة:
  كلم لربط مدینة بنزرت بالطریق السیارة. 11إنجاز وصلة مضاعفة على طول  .1
  .8بناء محول على الطریق السیارة والطریق الوطنیة رقم  .2
 بناء محول على مستوى جرزونة الشرقیة ومنزل عبد الرحمان. .3
  بناء محول على مستوى جرزونة الجنوبیة والقطب التكنولوجي. .4
 .11بناء محول على مستوى الطریق الوطنیة رقم  .5
  مترا. 56كلم وبعلّو  2ر بطول بناء جسر قا .6
 

III. :2025-2020سنوات ( 6 مّدة إنجاز المشروع( 

  .2022سنة األولى  الخمسة مكوناتإنطلقت األشغال الخاّصة بال §
 2الُمتمثل في بناء جسر قار بطول و 2023الق في المكون األخیر سنة ویُنتظر اإلنط §

  مترا. 56كلم وبعلّو 
IV. :كلفة المشروع وھیكلتھا 

  م د 774:                                  كلفة المشروع     *
  ھیكلتھا *

  م د 101 :    میزانیة الدولة                             §
  م د  338:  قرض من البنك األوروبي لإلستثمار    §
    م د 335قرض من البنك اإلفریقي للتنمیة         :  §

V. مالحظات: 
بت���اریخ األوروب���ي لإلس���تثمار ك ـن���ـبال م���ع رضـة ق���ــ���ـاقیـتّم���ت المص���ادقة عل���ى إتف §

  .2017ماي  8
بت���اریخ  یةـي للتنم���ـق���ـك اإلفریـن���ـع البـة ق���رض م���ـاقی���ـإتفة عل���ى ـادق���ـتّم���ت المص §

  .2018جانفي  25
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  بطاقة مشروع
 مسالك 4*2توسیع المدخل الجنوبي إلى 

 
  

I. :أھداف المشروع 
 

حی��ث  المخ��رج الجن��وبي بوالی��ة ت��ونس وب��ن ع��روس اكتظ��اظإزال��ة المش��روع إل��ى یھ��دف 
 :إلى یرمي

أحی���اء الض���واحي الجنوبی���ة لت���ونس ان إتص���ال س���ریع ب���ین وس���ط العاص���مة وض���م §
 .الكبرى

ض����یاع الوق����ت الن����اجم ع����ن جع����ل ت����دفق حرك����ة الم����رور أكث����ر س����المة وتقلی����ل  §
 .االزدحام الكبیر في التقطعات المختلفة

 . تحسین ظروف السالمة لمستخدمي الطریق والمترجلین §
 . نالمساھمة في تحسین جودة الحیاة للسكا §

II. :مكونات المشروع 
 

 مسالك. 2x4توسیع المدخل الجنوبي للعاصمة إلى  .1
الكانیا والمخرج الجنوبي / طریق المخرج الجنوبي / إعادة تھیئة مختلف المحّوالت ( .2

الطریق الوطنیة وE1 -3المخرج الجنوبي/ الطریق الوطنیة رقم و البلدیّات الجنوبیة
 .)المخرج الجنوبي/ بئر القصعةو شارع الشھداء بالمروج /E1 -3رقم 

م ـة رقــق الوطنیــوالطری E3إنشاء محّوالت جدیدة على مستوى الطریق الوطنیة رقم  .3
 إكس.والطریق  3

III. :شھرا 30 مدة إنجاز المشروع 

 .2021إنطلقت أشغال إنجاز المشروع خالل سنة 

IV. ھیكلتھاكلفة المشروع و: 

  م د 374.2:                         ة المشروع               * كلف
  ھیكلتھا *

  م د 107.4 :                    میزانیة الدولة       §
  دم  266.8 : البنك األوروبي لإلستثمارقرض من  §

V. مالحظة: 

  .2018ماي  15تّمت المصادقة على إتفاقیة قرض مع البنك األوروبي لإلستثمار بتاریخ 
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  بطاقة مشروع
  (PMIR 2)  برنامج تعصیر البنیة التحتیة للطرقات

I. :أھداف المشروع 
  .فة على الصعید الوطني وتحسین السیولة المروریة بكافة الوالیاتتطویر شبكة الطرقات المصنّ  §
توفیر بنیة أساسیة للطرقات تستجیب لتطّور حركة المرور وللمواصفات الفنیة العالمیة وتساھم  §

اإلستثمار وتحقیق التنمیة بكامل الجھات وربط المناطق الداخلیة بالمناطق الساحلیة في تشجیع 
  .والموانئ

 .تیسیر التنقل بین الجھات وتحسین السالمة المروریة لمستعملي الطریق §
II. :مكونات المشروع 
 كلم من الطرقات المرقمة بخمسة والیات داخلیة موزعة كما یلي:230.6تھیئة  .1

  
  القیروان:            
 كلم 19.2على مسافة       650الطریق  المحلیة رقم             

  كلم 10.0على مسافة       804الطریق  المحلیة رقم             

  سیدي بوزید:            
  كلم  25.0على مسافة       889الطریق المحلیة رقم             

  كلم  18.0على مسافة       891الطریق المحلیة رقم             
  قفصة:             
  كلم  11.0على مسافة      124الطریق الجھویة رقم             
  كلم  14.5على مسافة  2أ 122الطریق الجھویة رقم             
  كلم  40.3على مسافة      122الطریق الجھویة رقم             
  سلیانة :            
  كلم  52.0على مسافة        77الطریق الجھویة رقم             

  كلم    9.3على مسافة        85الطریق الجھویة رقم             
  القصرین:            
  كلم  22.3على مسافة        85الطریق الجھویة رقم             

  كلم    9.0على مسافة        91الطریق الجھویة رقم             

  
 )2023(سنة  كلم56بین النفیضة والقیروان على مسافة  2مضاعفة الطریق الوطنیة رقم  .2
  .كلم بكامل والیات الجمھوریة1000الصیانة الدوریة لطرقات المرقمة بطول  .3

. 

III. :2026-2022سنوات ( 5 مدة إنجاز المشروع(  

IV.  وھیكلتھاكلفة المشروع: 
  م د 735.480 :                   * كلفة المشروع        

  * ھیكلتھا
  م د  386.940:                  میزانیة الدولة          §
  م د   348.540:       البنك اإلفریقي للتنمیةقرض من  §

 

V. مالحظة: 
 .2022مارس  07 تّمت المصادقة على إتفاقیة قرض مع البنك االفریقي للتنمیة بتاریخ
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  بطاقة مشروع
  بقربص 128إعادة ربط الطریق الجھویة رقم 

  
  
  

I. البرنامج أھداف: 

بت����وفیر طری����ق مھی����أة وذل����ك ق����ربص  ف����ك العزل����ة ع����ن مدین����ة یھ����دف المش����روع إل����ى
ل����ى إفة وتقص����یر المس����افة للوص����ول إلیھ����ا وت����وفیر متطلب����ات الس����المة المروری����ة باإلض����ا

  خاّصة في المجال السیاحي.جلب االستثمار 

II. برنامجمكونات ال: 

كلم)  2.5من عین أقطر إلى قربص ( 128إعادة ربط الطریق الجھویة رقم  .1
كلم) وأشغال طرقیة  1.3منقسمة على جزئین، أشغال طرقیة جبلیة باألساس (

 كلم).1.2بحریة (
إصالح وتقویة الجزء الرابط بین قربص و عین الفكرون و عین العتروس  .2

  كلم).2(
  حمایة الطریق من سقوط الحجارة. .3

III. :مّدة إنجاز المشروع  
    .شھرا 30

IV. :كلفة المشروع وھیكلتھا  

الص����ندوق العرب����ي لإلنم����اء وھ����و مم����ول بمس����اھمة م����ن  م د 140بلغ����ت كلف����ة المش����روع 
  .االقتصادي واإلجتماعي

V. مالحظات:  

  .2017أفریل  18تّمت المصادقة على إتفاقیة قرض بتاریخ 
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  بطاقة مشروع
  بین نابل وقلیبیة الرابطة 27مضاعفة الطریق الجھویة رقم 

  
  
I. البرنامج أھداف: 

ب�����ین ناب�����ل وقلیبی�����ة  27یكتس�����ي مش�����روع مض�����اعفة الطری�����ق الجھوی�����ة رق�����م           
لوالی���ة ناب���ل خاّص���ة وأن���ھ یھ���دف إل���ى م���رورا بقرب���ة ومن���زل تم���یم أھمی���ة بالغ���ة بالنس���بة 

كل ش���ریانا حقیقی���ا للحركی���ة االقتص���ادیة ولحرك���ة تنق���ل رب���ط مرك���ز الوالی���ة بش���مالھا ویش���
  .األفراد والمسافرین من نابل وصوال إلى قلیبیة

II. مكونات البرنامج: 

الرابطة بین نابل وقلیبیة بطول  27یتمثل المشروع في مضاعفة الطریق الجھویة رقم 
  كلم موزعة على قسطین: 60

  م)كل 28(بطول           قربة  –: نابل القسط األول
  كلم) 23(بطول    منزل تمیم  –: قربة القسط الثاني

  كلم)   9(بطول   قلیبیة  –منزل تمیم                 

 كما یتضمن المشروع المكونات التالیة:
 جسور  03إنجاز عدد  .1
 كلم  03إنجاز أشغال تصریف میاه األمطار على طول  .2
 منشأة مائیة لتصریف میاه األمطار 28إنجاز عدد  .3
 مفترق دوراني 15تھیئة عدد  .4
 .كلم  15على طول العمومي  شبكة التنویر .5

III. :2018شھرا، إنطالقا من  48 مّدة إنجاز المشروع.  

IV. :كلفة المشروع وھیكلتھا  
  وھو ممول بمساھمة من البنك األوروبي لإلستثمار. م د 184حوالي بلغت كلفة المشروع 

V. :مالحظات  
  المتوفرة:العقاریة لحوزة أجزاء حسب ا 04تقسیم األشغال إلى  تمّ 

 .كلم 13منطقة لبنة بطول ن قربة والجزء األول الرابط بی §
 .كلم 10منزل تمیم بطول الجزء الثاني الرابط بین لبنة و §
 .كلم 03 على طول الجزء الثالث على مستوى مدخل مدینة منزل تمیم §
 .الخاص بالمنشات الفنیة الجزء الرابع §
جزاء بطول جملي في تشغیل الشبكة في عدة أآلن إلى حّد اتم  :لتنویر العموميا §

  لم.ك 08حدود 
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  بطاقة مشروع
وسیدي  القصرین ةالرابطة بین مدین 13مضاعفة الطریق الوطنیة رقم  

  وصفاقس بوزید
  

I. البرنامج أھداف: 

س���یدي  الرابط���ة ب���ین مدین���ة 13لوطنی���ة رق���م ین���درج مش���روع مض���اعفة الطری���ق ا         
ب���ین  اإلس���تراتیجیة االقتص���ادیة برن���امج األروق���ةوص���فاقس ف���ي إط���ار  القص���رینبوزی���د و
ص����فاقس ( ) والوالی����ات الس����احلیةس����یدي بوزی����د والقص����رین وقفص����ة(ات الداخلی����ة الوالی����

ب اإلس����تثمار تعزی����ز جاذبی����ة الوالی����ات الداخلی����ة إلس����تقطا یھ����دف إل����ى وھ����ووق����ابس) 
تنش����یط حرك����ة وك����ذلك  ل التج����اري ب����ین ش����رق ال����بالد وغربھ����اتنش����یط حرك����ة التب����ادو

الت���الي رب���ط ال���بالد ب���الطریق الجزائ���ر وبالص���ادرات المتأتی���ة م���ن الوالی���ات الداخلی���ة نح���و 
  للصحراء بالبلدان اإلفریقیة. العابرة 

II.  مكونات المشروع  
صرین في إتجاه صفاقس قبوالیتي سیدي بوزید وال 13الوطنیة رقم  مضاعفة الطریق .1

بإعتبار إنجاز طرقات حزامیة على مستوى  كلم 118مسالك على طول  2*2 إلى
  لسودة وسبالة أوالد عسكر.المدن التالیة: منزل شاكر وأوالد حفوز و

  إنجاز منشآت مائیة لتصریف میاه األمطار. .2
  إنجاز جسر جدید على وادي الماو. .3
 ووادي الحطب. A1على مستوى الطریق السیارة جسرین مضاعفة  .4

III. :مّدة إنجاز المشروع  

فیما یتعلق بتحریر الحوزة العقاریة ویُنتظر إنطالق  2020بمیزانیة سنة  لمشروعتّم ترسیم ا
بعد إعداد الدراسات التفصیلیة وإعالن طلب العروض خالل سنة  2024األشغال سنة 

2023.  
IV. وھیكلتھا: كلفة المشروع  

في میزانیة وزارة التجھیز  م د 30وقد تّم ترسیم  م د 1057تبلغ الكلفة الجملیة للمشروع 
  .لمشروعالحوزة العقاریة لریر لتح 2023واإلسكان لسنة 

البنك األوروبي و البنك الدوليمن طرف  100%بنسبة األشغال  تمویلوسیتّم 
   عبر قروض خارجیة موظفة لفائدتھ. لإلستثمار

V. مالحظة: 

وسیتّم الشروع في  2023یُنتظر التوقیع على إتفاقیتي قرض مع الممولین األجنبیین بدایة من 
 .انب اإلنتھاء من تحریر حوزة المشروعالدراسات التفصیلیة إلى ج
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 بطاقة مشروع
  حمایة تونس الشمالیة والشرقیة من الفیاضانات

  

I. أھداف البرنامج:  
  المشروع إلى: یھدف          

حمای�����ة بع�����ض المن�����اطق العمرانی�����ة المتواج�����دة بالمنخفض�����ات عل�����ى غ�����رار رواد  §
  انة وسكرة والبحر األزرق بالمرسى والكرم والشرقیة وعین زغوان.وأری

  رة وذلك بالتقلیص من تواتر الصّب بھا.تحسین نوعیة وجودة میاه البحی §
یع كب��رى فیھ��ا عل��ى غ��رار المرف��أ الم��الي حمای��ة المن��اطق الت��ي س��یتّم تركی��ز مش��ار §

 .20أكسوالطریق الحزامیة 
II. :مكونات المشروع 

  یحتوي المشروع على المكونات التالیة:
  .بقنوات مغطاة بقیاسات مختلفة باریانةروریش تھیئة وادي قرب و .1
العلوي وقنال  ئھقنال من الخرسانة المسلحة في جزب برواد لخلیجتھیئة وادي ا .2

 ذلك بقیاسات مختلفة.و يالسفل ئھترابي في جز
ریانة بقنال مغطاة من الخرسانة المسلحة مع أھیئة وادي الزیرو إلى حدود سبخة ت .3

 .تھیئة حوض لتجمیع المیاه أعلى الوادي
  .تھیئة وادي النمر بقنال مغطاة بقیاسات مختلفة .4
 .تھیئة وادي الطابق بقنال من الخرسانة المسلحة بقیاسات مختلفة .5
إنجاز قنوات مغطاة من الخرسانة المسلحة بقیاسات مختلفة بكل من منطقة رواد  .6

 .سكرةزرق والمرسى والكرم الشرقیة وعین زغوان ووالبحر األ
 .تھیئة أحواض لتجمیع میاه األمطار .7
  إنجاز مسیالت بقیاسات مختلفة. .8
 تھیئة طرقات ومنشآت مائیة مختلفة. .9

III. :مّدة إنجاز المشروع  
 وال یزال بصدد اإلنجاز. 2020إنطلق البرنامج سنة 

IV. وھیكلتھا كلفة المشروع:  
    ال حمایة تونس الشمالیة والشرقیة من الفیاضاناتـأشغ ائدةـرسمة لفـالم لفةـكاللغ ـتب

 مساھمة بقرض من طرف دم  143.2منھا  ،م د مقدرة) 205.0(من جملة  د م 187.2
  .الصندوق السعودي للتنمیة

V. :مالحظة  
تم اإلنطالق في تقییم وتحیین الدراسات ومتابعة أشغال حمایة المناطق الشمالیة الشرقیة 

ومن الُمنتظر اإلعالن على طلب العروض  2021جوان  15لتونس الكبرى بتاریخ 
 .2023الخاص باألشغال خالل شھر مارس 
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  بطاقة مشروع
  حمایة مدینة قابس (تھیئة وادي قریعة)

  
I. المشروع أھداف: 

یھ��دف ھ��ذا المش��روع إل��ى الح��ّد مم��ا تش��كوه مدین��ة ق��ابس م��ن إش��كالیات عدی��دة م��ن أھمھ��ا 
التل���وث البیئ���ي الن���اتج ع���ن الرك���ود المس���تمر للمی���اه بالقن���ال وتن���امي األعش���اب ب���ھ نظ���را 

  لضعف اإلنحدار وإنجراف ضفاف القنال. 

II. نات المشروع:مكو  

  یشتمل مشروع حمایة مدینة قابس من الفیاضانات (تھیئة وادي قریعة) على:    

تھیئ���ة قن���ال وادي ق���ابس م���ع المحافظ���ة عل���ى دخ���ول می���اه البح���ر إل���ى القن���ال م���ن  .1
 1.2ول ـط���ـر بـح���ـي إل���ى البـمنش���أة العب���ور عل���ى مس���توى ش���ارع أب���و القاس���م الشاب���

  )ترم 2.9*  20كم بقیاسات (
  بر مائیة.إنجاز معا .2
تھیئ����ة المن����اطق المج����اورة لض����فاف ال����وادي كمنتزھ����ات ومن����اطق خض����راء ی����تّم  .3

  استغاللھا لتحسین الوضعیة البیئیة وإضفاء جمالیة على ھذه المنطقة.
تھیئ���ة األج���زاء العلوی���ة للقن���ال تھیئ���ة كامل���ة وذل���ك لتقل���یص رك���ود المی���اه وتن���امي  .4

 األعشاب.
III. :مّدة إنجاز المشروع 

 وال یزال بصدد اإلنجاز. 2020إنطلق البرنامج سنة  

IV. المشروع وھیكلتھا:  كلفة 

 م د 34.2منھا ، م د مقدرة) 50.0من جملة ( م د 44.7 وعشرـالمدة ـائـة لفـتبلغ الكلفة المرسم
 مساھمة بقرض من طرف الصندوق السعودي للتنمیة.

V. :مالحظة  

 02عة أشغال تھیئة وادي قابــس بتاریــخ تم اإلنطالق في تقییـم وتحییــن الدراسات ومتاب
ومن الُمنتظر اإلعالن على طلب العروض الخاص باألشغال خالل شھر  2021أوت 

 .2023مارس 
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  بطاقة مشروع
  البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي 

  
I. المشروع أھداف: 

والمتعلق بقانون  2012ماي  16المؤرخ في  01تّم إحداث البرنامج بمقتضى القانون عدد 
  سنوات. 10أي منذ  2012المالیة التكمیلي لسنة 

ماعیة محدودة الفئات االجتتیجیة سكنیة تراعي حاجیات اتجسیم إستر إلىھذا البرنامج  ھدفی
  ن متطلباتھم من سكن الئق بشروط میّسرة.وتؤمّ الدخل 

II. مكونات المشروع:  
  یحتوي البرنامج على العنصریین التالیین:         
 :تھاعو توسعویضھا بمساكن جدیدة أو ترمیمھا أإزالة المساكن البدائیة وت .1

نا بدائیا وال تملك محال تنتفع بھذا العنصر الفئات االجتماعیة التي تشغل مسك )وحدة 10000(
  .قابال للسكنى

  :أو تھیئة وتوفیر مقاسم إجتماعیة إنجاز وتوفیر مساكن إجتماعیة  .2
ُمعّدا للسكن  مج العائالت التي ال تمتلك عقاراتنتفع بھذا العنصر من البرنا )وحدة 20000( 

   .مضمونات األجر األدنى المھني الوال یفوق دخلھا العائلي الشھري الخام ثالث مرّ 

III. :ومازال بصدد اإلنجاز. 2012إنطلق البرنامج سنة  مّدة إنجاز المشروع 
IV. كلفة المشروع وھیكلتھا:  

  م د 1278.0 :            وع                           كلفة المشر* 
  ھیكلتھا* 

  م د 563.1  :      الدولة                       میزانیة §
 م د  645.0  :    الصندوق السعودي للتنمیة قرض من  §
 م د 40.5   :  من دولة قطر                    قرض  §
  م د  29.4   :    لى ھبة من دولة قطر      باإلضافة إ §

 وتتوزع كلفة البرنامج كما یلي:
  .ملیون دینار 240 لعنــصر األول:ا §
  .ملیون دینار 1038العنصر الثاني:  §

V. :مالحظات  
 1536مسكنا تّم استغاللھا و 6195مسكنا منھا  9585تّمت برمجة إنجاز  :االوللعنصر ا §

  مسكنا في طور اإلنجاز ویُعتبر عنصرا بلغ أھدافھ المنشودة.
مسكنا تّم  654( مسكنا في مرحلة أولى 8400تّم التعھد بإنجاز  :لعنصر الثانيا §

 3741تّم تسلیمھا بعد،مسكنا جاھزة بالتوازي مع جاھزیة القائمات ولم ی 87تسلیمھا،
مسكنا  3849 مسكنا جاھزا ومستولى علیھ، 69مسكنا في انتظار جاھزیة القوائم، 

مسكنا ومقسما بتمویل  5000وفي مرحلة ثانیة یُنتظر بناء  .)ومقسما في طور اإلنجاز
 من الجانب السعودي. 
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  بطاقة  مشروع
تھ~یب وإدماج أحیاء سكنیة كبرى   الجیل الثاني من برنامج 

PRIQH 2)(  
I. المشروع أھداف: 

أل���ف س���اكن  783,5بلدی���ة یقطنھ���ا ح���والي  101ـ حی���ا ب��� 161یتمث���ل البرن���امج ف���ي تھ���ذیب 
  أقساط. 4موزعة على 

II. مكونات المشروع:  
  تتمثل مكونات البرنامج في العناصر التالیة:    

الع����یش م����ن خ����الل تحس����ین الس����كن والبنی����ة األساس����یة لألحی����اء  تحس����ین ظ����روف .1
  السكنیة الكبرى التي تّم تحدیدھا.

ا أو ـ����ـاء صناعیـفض���� 16ختصاص����ات، دد اإلـة (فض����اء متع����ـالتجھی����زات الجماعی���� .2
 إقتصادیا داخل االحیاء المعنیة أو حذوھا).

III. :2024- 2020سنوات ( 5 مّدة انجاز المشروع(  
IV. وھیكلتھا المشروع كلفة:  

 635,0بلغ الكلفة الجملیة إلنجاز الجیل الثاني من برنامج تھذیب وإدماج أحیاء سكنیة كبرى ت
  :موزعة كما یلي م د

  م د 142.8  :                              میزانیة الدولة §
  م د 220.0  :   من قبل الوكالة الفرنسیة للتنمیةقرض  §
 م د 220.0قرض من قبل البنك األوروبي لإلستثمار:   §
  م د في شكل ھبة من اإلتحاد األوروبي. 52.2باإلضافة إلى  §

V. مالحظات: 

 جمیع المشاریع ال تزال بطور الدراسات التي یشھد إنجازھا بطئا ملحوظا. §
 :صعوبات على مستوى تّم تسجیل §

  اإلجراءات وإبرام الصفقات العمومیّة. *
الخصوص  في ھذا. الشبكة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه قنوات تجدید *

على حساب  أعطت وزارة المالیة موافقتھا على تمویل تجدید قنوات الشبكة
 22خ ــة بتاریـة وزارة المالیّ ـى مراسلـبمقتض م د 20.4غ ـلـبكلفة تب البرنامج

  .2022جوان 
 إرتفاعاوالتي شھدت  2015منذ سنة تقدیرھا  األسعار التي تمّ  ضرورة تحیین *

  مواد األولیة.نتیجة ارتفاع أسعار ال كبیرا
للتجھیزات الجماعیة الذي سیخّصص  الرصید العقاريب النقص المسجل *

 . المبرمجة ضمن مناطق البلدیات
  .2019التأخیر الملحوظ في إنطالق االشغال، حیث تّم ترسیم المشروع سنة  *
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  بطاقة مشروع
  مشروع رقمنة المنظومة العقاریة

  

  
I. المشروع أھداف: 

تط���ویر منظوم���ة تص���ّرف عقاری���ة رقمی���ة ع���ن طری���ق إقام���ة  إل���ىالمش���روع  یھ���دف       
ف���ي إرس���اء نظ���ام تص���رف ح���دیث ف���ي  مّم���ا یس���اھم، قاع���دة بیان���ات مندمج���ة وص���یانتھا

رقم���ي یوض���ع الرص���ید العق���اري یق���وم عل���ى قاع���دة معطی���ات وبیان���ات محّین���ة ف���ي ش���كل 
  تحت تصّرف دیوان قیس األراضي والمسح العقاري وجمیع اإلدارات ذات الصلة.

II. :مكونات المشروع 

والم�����واطنین بالبح�����ث ع�����ن  إنش�����اء نظ�����ام معلوم�����ات یس�����مح للوك�����االت العقاری�����ة .1
  خالل حوسبة بیانات العقارات التونسیة. من الخدمات

  حولھا. بیاناتتعزیز قدرة الحكومة على إدارة العقارات من خالل جمع  .2
 حاس���وبي لس���جالت األراض���ي والعق���ارات،إنش���اء البنی���ة األساس���یة لتط���ویر: نظ���ام  .3

   .، التطویر والتخطیطالمعامالت العقاریة، تقدیر األسعار

III. :2028-2021( سنوات 7 مّدة إنجاز المشروع(  

IV. وھیكلتھا المشروع كلفة:  
م د  215,4، وتبلغ كلفتھ الجملیة الجانب الكوريسیتّم إنجاز ھذا المشروع بالتعاون مع       

قدره  تعھد سنوات وقد تّم ترسیم اعتماد 7، ویمتّد على م د 170,0القرض  وتبلغ قیمة
  .2023سنة في میزانیة وزارة التجھیز واإلسكان ل للغرض م د  44,5

  
V. اتمالحظ: 

ین�����درج ھ�����ذا المش�����روع ف�����ي إط�����ار سیاس�����ة الدول�����ة ح�����ول الرقمن�����ة والحكوم�����ة  §
 Open Data.والبیانات المفتوحة  e-Gouvernanceاإللكترونیة 

ب����ین حكوم����ة  2021م����اي  31االتف����اق المب����رم بت����اریخ تّم����ت المص����ادقة عل����ى  §
رض م�����ن ـوص ق�����ـا بخص�����ـسیة وحكوم�����ة جمھوری�����ة كوری�����ـة التون�����ـالجمھوری�����

 .ةـة االقتصادیـاون الكوري للتنمیـندوق التعـص
 2021جویلی����ة  14خ اریـ����ـة بتـرض المبرم����ـة الق����ـعل����ى اتفاقی���� تّم����ت المص����ادقة §

ب���ین حكوم���ة الجمھوری���ة التونس���یة والبن���ك الك���وري للتص���دیر والتوری���د للمس���اھمة 
 .في تمویل مشروع رقمنة المنظومة العقاریة
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