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 ـةتـوطـئــ
 

الفصل وخاصة ( 2004سنة خالل تنقيح القانون األساسي لميزانية الدولة  مثّل

الية العمومية حيث نص عام للمالصالح اإلفي برنامج الفعلية  االنطالقة) جديد 11

الفصل المذكور على امكانية رصد اإلعتمادات حسب برامج ومهمات مما مكن 

 منظومة جديدة للتصرف في ميزانية تركيز مصالح وزارة المالية من الشروع في

   .الفاعلية والمساءلة، النجاعة، الحوكمة الرشيدة، الدولة مبنية على مبادئ الشفافية

في إرساء نظام التصرف في  مصالح وزارة المالية شرعت، بناءا على ذلكو

  :الميزانية حسب األهداف الذي يرتكز أساسا على المبادئ التالية

 والمالية، االقتصاديةالتوازنات المحافظة على  •

 الميزانية،في  االنضباط •

 ،المساءلةو لشفافيةا •

  .البرمجة على المدى المتوسط •

وشفافية على النفقات العمومية أكثر وضوح إلى إضفاء منظومة ال وتهدف هذه 

دعم نجاعة  ،للسياسات العمومية واالجتماعية االقتصاديةبغرض تحسين الفاعلية 

   .والرقي بجودة الخدمات العمومية التصرف العمومي

 )مبني على الوسائلتصرف ( ةالتصرف الحالي منظومة يقتضى المرور منو

 )أو القدرة على األداء النتائج مبني علىتصرف ( الجديدة تصرفال منظومة إلى

السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها  تقسيم مهام كل وزارة إلى برامج تترجم

يتم تحديد ، وبناءا على التقسيم المذكور. ياتها وفق البرامج المذكورةوتبويب ميزان
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وضبط أهدافه على ) في إطار اإلستراتيجية العامة للقطاع(إستراتيجية كل برنامج 

لكل ولتدعيم الجانب التقييمي يتم ضبط مؤشرات لقيس األداء . المدى المتوسط والبعيد

   ).كمية أو نوعية(قابلة للقياس والمتابعة ) لكل هدف(

 االستفادةقد تم اعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف  و

وفي هذا اإلطار وقع إدراج خمس وزارات . بقية الوزاراتعلى وذلك قبل التعميم 

ة من ـوذلك بداية أولى ـة األولى في مرحلـة للدفعـسميت بالوزارات النموذجي

حيث كانت الوزارات المذكورة مطالبة بتقديم مشاريعها السنوية للقدرة  2011سنة 

منهج التصرف حسب األهداف إلى مجلس النواب دون  على األداء وميزانياتها وفق

أين أصبح من الملزم   2013بتنفيذها وفق نفس المنهج وذلك إلى غاية سنة  االلتزام

  .المنهج الجديد التقديم والتنفيذ وفق

تقديما (وتم في مرحلة ثانية إدراج أربعة وزارات جديدة ضمن المنظومة 

إلحاق تسع وزارات تمثل  2015ليتم خالل تقديم مشروع ميزانية سنة ، )وتنفيذا

في العمل على إدراج  2015وقد شرعت وزارة المالية خالل سنة . الدفعة الثالثة

  ).الوزارات السيادية(دة بقية الوزارات ضمن المنظومة الجدي

 2016الدولة لسنة  مشروع ميزانيةغرار السنة الفارطة سيتم تقديم وعلى 

بالنسبة لوزارات الدفعات األولى والثانية والثالثة المنخرطة في التجربة وفق منهجية 

ميزانية مبوبة حسب البرامج والمشاريع السنوية للقدرة (التصرف حسب األهداف 

المؤرخ في  12ة عدد ـمع منشور السيد رئيس الحكوم وافـقتي بما) على األداء

والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على األداء  2015أفريل  16

  .2016للسياسات العمومية لسنة 
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  باب السابع عشرال
  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

  
            

  

لوزارة وصناديق الخزينة التنمية التصرف وتم ضبط نفقات 
في حدود  2016لسنة الترابية ئة تهيوالواإلسكان  هيزالتج

   .2015سنة  م د 989,424 مقابل م د 1062,717
  

  

  :وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي
  

  

  إنجازات  
2014  

 )م د( 

  تكميلي مق 
2015  

 )م د(

   تقديرات
2016  

 )م د(

  الفارق
  

 )م د(

  نسبة
  التطور
% 

  :ولالعنوان األ    
  

  نفقات التصرف       
  

  :العنوان الثاني     
  

  

  نفقات التنمية       
  

  اإلستثمارات المباشرة*       
  على الموارد العامة للميزانية •

 ة الموظفةعلى الموارد الخارجي •

   
  

097,191 
  
  
  

  
  

692,204  
  
  
  
  

513,534  
 
  

177,454  

  
  

137,843 
  
  
  
  
  
  
  

825,581  
  
  
  
 

558,681  
 
  

265,000  

  
 

150,820 
  
  
  
  
  
  

  

893,897  
  
  
  
 

613,936  
 
  

278,061  

  
  

12,977  
  
  
  
  

  
  

68,316  
  
  
  
 

55,255   
 
  

13,061  

  
  

9,4   
  
  
  
  

  

  

  

8,3  
  
  
  

 
9,9   

 
  

4,9   
 

       
  التمويل العمومي*      

 للميزانية على الموارد العامة •
 

 

   
  

1,216 

  

1,900 

  

1,900  

 

  

  

  

    

  :صناديق الخزينة    
  

 صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء •

 لتحسين السكن الصندوق الوطني •

 صندوق تنمية الطرقات السيارة •
 

 

0,646  
  

  
 

0,036  
  

0,610 

26,000  
  

8,000  
  

18,000 

18,000  
    

  

10,000  
  

8,000                 

8,000  -  
  

 2,000                 

10,000 - 

30,8  -  
  
  

25,0   
  

55,56  -  
  
  

  7,4  73,293 1062,717 989,424 811,947  الجملـة                          

  



نظـام أمـد

150 820 000

893 897 000

4

الباب السابع عشر

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

التوزيع حسب األجزاء

2016  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2016

 بحساب الدينار

18 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 717 062 1 الجملـــــة



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية 

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م

5

000 661 000664 041 650البنية التحتية للطرقات 82 480 000 80 456 5002 023 50014 620 00016 643 500 730 497 500747 141 000 327

000 491 000474 441 000425 375 00011 937 9تطوير البنية التحتية للطرقات 1 438 00049 050 00050 488 000 485 866 000 435 378 000 141212

000 170 000190 600 000224 105 50071 519 70صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية 585 500-34 430 000-33 844 500 261 275 000 295 119 500 1-15-11

000 000 00058 200 57حماية المناطق العمرانية  و الشريط الساحلي 3 542 500 2 471 5001 071 000800 0001 871 000 59 671 50061 542 500 4314

000 000 00052 100 00050 625 0001 386 1حماية المناطق العمرانية من الفيضانات 239 0001 900 0002 139 000 53 625 000 51 486 000 1744

000 000 0006 100 5007 917 5001 085 1حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية 832 000-1 100 000-268 000 7 917 500 8 185 500 77-15-3

000 070 000151 460 114التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان 14 650 000 12 102 0002 548 00036 610 00039 158 000 126 562 000165 720 000 21320

000 000770 000680 000691 697التهيئة الترابية -6 00090 00084 000 1 461 000 1 377 000 -1136

000 300 0006 280 0001 011 0005 037 4التعمير 974 0005 020 0005 994 000 11 311 000 5 317 000 24392113

000 000 000144 500 000112 948 0008 368 7اإلسكان 1 580 00031 500 00033 080 000 152 948 000 119 868 000 212828

000 546 00017 100 1تطوير و تنمية قطاع البناء 9 746 500 10 273 000-526 50016 446 00015 919 500 11 373 00027 292 500 -51 495-19

000 500190 348 5007 646 9السياسة الوطنية للبناء -2 298 000190 000-2 108 000 7 538 500 9 646 500 -24100-22

000 356 00017 100 0001 398 5002 626ميثالية البناء العمومي 1 771 50016 256 00018 027 500 19 754 000 1 726 500 2831 4781,044

000 620 0002 780 2القيادة و المساندة 40 401 000 32 540 0007 861 000-160 0007 701 000 35 320 00043 021 000 24-62

000 000860 000860 760 0004 900 3القيادة 4 760 000 3 900 000 2210022



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية 

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م

6

000 620 0002 780 0002 641 00035 640 28المساندة 7 001 000-160 0006 841 000 38 261 000 31 420 000 24-622

137 843 000150 820 000825 581 000893 897 000 000 293 00081 316 00068 977 12الجملـة العـامة : 963 424 0001 044 717 000 8 98
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  والتهيئة الترابية واإلسكان وزارة التجهيز

  هدافألاميزانية حسب ال
  

الدفعة تندرج ضمن التهيئة الترابية اإلسكان والتجهيز ون وزارة أباعتبار 
بتركيز منظومة التصرف في الميزانية  من الوزارات النموذجية المعنية ثانيةال

 شفافيةوضمان  التصرف العمومي وفاعلية نجاعة تحسينبغاية و ،حسب األهداف
تترجم  عملياتية برامج أربعةميزانية الوزارة وفق  هيكلةتم  ،الدولة ميزانية أهداف

  .مساندةقيادة ووبرنامج والمهام الموكولة إليها  في القطاع السياسات العمومية

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تعديل الخارطة البرامجية لقطاع التجهيز 
وإعـادة صياغة البرامج  11إلى  16بالتقليص في عـدد البرامـج الفرعية من 

  :كما يلي

  :عوضا عن
  

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

  

  :أصبح التوزيع كما يلي

  

 ،لطرقاتبنية التحتية لال :1البرنامج عدد  §
 ،والشريط الساحلي اطق العمرانية حماية المن :2البرنامج عدد  §
 ،واإلسكانتعمير التهيئة الترابية وال :3البرنامج عدد  §
 ،تطوير وتنمية قطاع البناء :4البرنامج عدد  §
 .مساندةالقيادة وال :9البرنامج عدد  §

  

  



الجسور  
والطرقات

مة
مھ

ال

الخارطة السابقة

 الترابیة والتھیةوزارة التجھیز واإلسكان 

الطرقات 
السیارة

الطرقات

المسالك 
الریفیة

الصیانة

مج
برا

ال
یة
رع

الف
ج 
رام

الب

حمایة المـدن 
والشریط 
الساحلي

المیاه 
العمرانیة

الشریط 
الساحلي

التھیئة 
الترابیة 
والمدن

التھیئة 
الترابیة

التعمیر

اإلسكان

المنشآت 
المفوضة

البنایات 
المدنیة

المنشآت 
البحریة

القیادة 
والمساندة

القیادة

المصالح 
المشتركة

إعالمیة 
اإلدارة 

الشؤون 
العقاریة 
والقانونیة

التكوین 
والتعاون

البنیة 
التحتیة 
للطرقات

مة
مھ

ال

الخارطة الجدیدة

 الترابیة والتھیةوزارة التجھیز واإلسكان 

تطویر 
البنیة 
التحتیة 
للطرقات

صیانة 
شبكة 

الطرقات 
المرقمة 
والمسالك 
الریفیة

مج
برا

ال
یة
رع

الف
ج 
رام

الب
حمایة المناطق  

العمرانیة 
والشریط 
الساحلي
حمایة 

المناطق 
العمرانیة 

من 
الفیضانات

حمایة 
الشریط 
الساحلي 
وإحكام 
إنجاز 

المنشآت 
المینائیة

التھیئة الترابیة  
والتعمیر 
واإلسكان

التھیئة 
الترابیة

التعمیــر

اإلسكــان

تطویر 
وتنمیة قطاع  

البناء

السیاسة 
الوطنیة 
للبناء

 میثالیة
البناء 
العمومي

القیادة 
والمساندة

القیـادة

المسانـدة

8
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 (بحساب أ د)

البرنامج 

النفقات

824803542,5146509746,540401150820نفقات التصرف

3542820371412997153411695425التأجير العمومي

470521505,550631,5553854633وسائل المصالح

00150747762التدخل العمومي

66466158000151070175462620893897نفقات التنمية

66406156700151070175462620891997االستثمارات المباشرة

4750003170087070175462620613936 الموارد العامة للميزانية

189061250006400000278061القروض الخارجية الموظفة

60013000001900التمويل العمومي

60013000001900 الموارد العامة للميزانية

00180000018000صناديق الخزينة

المجموع العام للوزارة  بدون 
الموارد الذاتية للمؤسسات

74714161542,518372027292,5430211062717

%100%4%3%17%6%70النسبة

  وتتوزع اإلعـتمادات حسب البرامج والبرامج الفرعية لسنة 2016 وفق الجداول التالية: 

ميزانية الوزارة لسنة    2016  : التوزيع حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج

 "البنية 
التحتية 
للطرقات"

 "حماية 
المناطق 
العمرانية 
والشريط 
الساحلي"

"التهيئة 
الترابية 
والتعمير 
واإلسكان"

"تطوير 
وتنمية 

قطاع البناء"

"القيادة 
والمساندة"

المجموع العام
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 (بحساب أ د)

البرنامج الفرعي

النفقات

113757110582480نفقات التصرف

111602426835428التأجير العمومي

2154683747052وسائل المصالح

000التدخل العمومي

474491190170664661نفقات التنمية

473891190170664061االستثمارات المباشرة

292030182970475000 الموارد العامة للميزانية

1818617200189061القروض الخارجية الموظفة

6000600التمويل العمومي

6000600 الموارد العامة للميزانية

000صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج   
بدون الموارد الذاتية 

للمؤسسات  
485866261275747141

%100%35%65النسبة

تطوير البنية التحتية 
للطرقات

صيانة شبكة الطرقات  
المرقمة والمسالك  

الريفية
المجموع العام

 ميزانية برنامج  البنية التحتية للطرقات لسنة  2016: التوزيع حسب طبيعة النفقة وحسب    

 البرامج الفرعية.
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 (بحساب أ د)

البرنامج الفرعي

النفقات

16251917,53542,5نفقات التصرف

11608772037التأجير العمومي

4651040,51505,5وسائل المصالح

000التدخل العمومي

52000600058000نفقات التنمية

52000470056700االستثمارات المباشرة

27000470031700 الموارد العامة للميزانية

25000025000القروض الخارجية الموظفة

013001300التمويل العمومي

013001300 الموارد العامة للميزانية

000صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  بدون 
الموارد الذاتية للمؤسسات

536257917,561542,5

%100%13%87النسبة

حماية المناطق 
العمرانية من 
الفيضانات

حماية الشريط 
الساحلي واحكام انجاز 

المنشآت المينائية
المجموع العام

ميزانية برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي   لسنة 2016: التوزيع حسب

طبيعة النفقة وحسب البرامج الفرعية.
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 النفقة وحسب البرامج الفرعية.

 (بحساب أ د)

البرنامج الفرعي

النفقات

6915011894814650نفقات التصرف

6154676883814129التأجير العمومي

76320110506وسائل المصالح

015015التدخل العمومي

7706300144000151070نفقات التنمية

7706300144000151070االستثمارات المباشرة

77063008000087070 الموارد العامة للميزانية

006400064000القروض الخارجية الموظفة

0000التمويل العمومي

0000 الموارد العامة للميزانية

001800018000صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  بدون 
الموارد الذاتية للمؤسسات

146111311170948183720

%100%93,0%6,2%0,8النسبة

التهيئة 
الترابية

المجموع العاماإلسكانالتعمير

ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان   لسنة 2016: التوزيع حسب طبيعة
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 وحسب البرامج الفرعية

 (بحساب أ د)

البرنامج الفرعي

النفقات

7348,523989746,5نفقات التصرف

731723989715التأجير العمومي

31,5031,5وسائل المصالح

000التدخل العمومي

1901735617546نفقات التنمية

1901735617546االستثمارات المباشرة

1901735617546 الموارد العامة للميزانية

000القروض الخارجية الموظفة

000التمويل العمومي

00 الموارد العامة للميزانية

000صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  بدون 
الموارد الذاتية للمؤسسات

7538,51975427292,5

%100%72%28النسبة

السياسة الوطنية 
للبناء

ميثالية البناء 
العمومي

المجموع العام

ميزانية برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء  لسنة 2016: التوزيع حسب طبيعة النفقة
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 وحسب البرامج الفرعية.

البرنامج الفرعي

النفقات

47603564140401نفقات التصرف

43832973334116التأجير العمومي

27552635538وسائل المصالح

102645747التدخل العمومي

026202620نفقات التنمية

026202620االستثمارات المباشرة

026202620 الموارد العامة للميزانية

000القروض الخارجية الموظفة

000التمويل العمومي

000 الموارد العامة للميزانية

000صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  بدون 
الموارد الذاتية للمؤسسات

47603826143021

%100%89%11النسبة

ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2016: التوزيع حسب طبيعة النفقة

المجموع العام المساندة القيادة

 (بحساب أ د)
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( بحساب أ د )

إنجازات النفقات

النسبةالمبلغدفعتعهد2014 البرنامج

%6236577300971814750747141170442عدد1 "البنية التحتية للطرقات"

عدد2 "حماية المناطق 
العمرانية والشريط الساحلي"

382316044948117,561542,51093,52%

عدد3 "التهيئة الترابية 
والتعمير واإلسكان"

1054851525623311901837203115820%

عدد4 "تطوير وتنمية قطاع 
البناء"

104621074613165,527292,516546,5154%

%34112355704371143021745121عدد9 "القيادة والمساندة"

%81194798942422509341062717732937المجموع

      تطور اعتمادات تقديرات 2016
الدفع 2015 - 2016

  تطور ميزانية الوزارة :  التوزيع حسب البرامج 

ق م تكميلي 
2015

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

البنیة " 1عدد
"التحتیة للطرقات

حمایة " 2عدد
المناطق العمرانیة 

والشریط 
"الساحلي

التھیئة " 3عدد
الترابیة والتعمیر 

"واإلسكان

تطویر " 4عدد
وتنمیة قطاع 

"البناء

القیادة " 9عدد
"والمساندة

747141

61542,5

183720

27292,5
43021

  2015ق م تكمیلي 

2016تقدیرات 
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( بحساب أ د )

 النفقات
إنجازات

النسبةالمبلغدفعتعهد2014 البرنامج

البرنامج الفرعي 1.1: تطوير 
البنية التحتية للطرقات

33448843364114917154858665222512%

البرنامج الفرعي 2.1: صيانة 
شبكة الطرقات المرقمة والمسالك 

الريفية
289169296456323035261275-35181-12%

%6236577300971814750747141170442المجموع

تطور ميزانية برنامج البنية التحتية للطرقات :  التوزيع حسب البرامج الفرعية

ق م 
تكميلي 
2015

      تطور اعتمادات تقديرات 2016
الدفع 2015 - 2016

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

تطویر البنیة : 1.1البرنامج الفرعي 
للطرقات  التحتیة

صیانة شبكة : 2.1البرنامج الفرعي 
الطرقات المرقمة والمسالك الریفیة

485866

261275

2015ق م تكميلي 

2016تقديرات 
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 الفرعية
( بحساب أ د )

 النفقات
إنجازات

 البرنامج
النسبةالمبلغدفعتعهد2014

البرنامج الفرعي 1.2: حماية 
المناطق العمرانية من الفيضانات

3048751624424005362520014%

البرنامج الفرعي 2.2: حماية 
الشريط الساحلي احكام انجاز 

المنشآت المينائية
774488255717,57917,5-908-10%

%382316044948117,561542,51093,52المجموع

تطور ميزانية برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي  : التوزيع حسب البرامج

ق م 
تكميلي 
2015

      تطور اعتمادات تقديرات 2016
الدفع 2015 - 2016

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

حمایة المناطق : 1.2البرنامج الفرعي 
العمرانیة من الفیضانات

حمایة الشریط : 2.2البرنامج الفرعي 
الساحلي احكام انجاز المنشآت 

المینائیة         

53625

7917,5

2015ق م تكميلي 

2016تقديرات 
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( بحساب أ د )

 النفقات
إنجازات

 البرنامج
النسبةالمبلغدفعتعهد2014

البرنامج الفرعي   1.3:  التهيئة  
الترابية 

791137714411461846%

%703453179801113115994113البرنامج الفرعي   2.3:  التعمير

%976601458683199481709482508017البرنامج الفرعي   3.3:  اإلسكان  

%1054851525623311901837203115820المجموع

تطور ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان  : التوزيع حسب البرامج الفرعية

ق م   
تكميلي  
2015

      تطور اعتمادات        تقديرات  2016
الدفع  2015 -  2016

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

:  1.3البرنامج الفرعي 
التھیئة الترابیة

:  2.3البرنامج الفرعي 
التعمیر    

:  3.3البرنامج الفرعي 
       اإلسكان

1461
11311

170948

2015ق م تكميلي 

2016تقديرات 
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( بحساب أ د )

 النفقات
إنجازات

 البرنامج
النسبةالمبلغدفعتعهد2014

البرنامج الفرعي 1.4: السياسة 
الوطنية للبناء

932775178417,57538,521,50%

البرنامج الفرعي 2.4: ميثالية 
البناء العمومي

1135322947481975416525512%

%104621074613165,527292,516546,5154المجموع

 تطور ميزانية برنامج تطوير وتنمية قطاع البناء  :  التوزيع حسب البرامج الفرعية

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

ق م 
تكميلي 
2015

      تطور اعتمادات تقديرات 2016
الدفع 2015 - 2016

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

السیاسة الوطنیة : 1.4البرنامج الفرعي 
للبناء

میثالیة البناء : 2.4البرنامج الفرعي 
العمومي

7538,5

19754

2015ق م تكميلي 

2016تقديرات 
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( بحساب أ د )

 النفقات
إنجازات 

النسبةالمبلغدفع تعهد2014 البرنامج

%113639004760476086022 البرنامج الفرعي 1.9: القيادة

%32976316703895138261659121 البرنامج الفرعي 2.9: المساندة

%34112355704371143021745121المجموع

تطور میزانیة برنامج القیادة والمساندة :  التوزیع حسب البرامج الفرعیة

ق م 
تكميلي 
2015

      تطور اعتمادات تقديرات 2016
الدفع 2015 - 2016

 رسم بياني لتطور اعتمادات الدفع

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

القیادة :1.9البرنامج الفرعي   المساندة: 2.9البرنامج الفرعي  

4760

38261

2015ق م تكميلي 

2016تقديرات 
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  العنوان األول
  

  نفقات التصرف

  
  

  :التقديم اإلجمالي 
  

  :كما يلي  الترابية ئةلتهيوا واإلسكان نفقات تصرف وزارة التجهيز ضبطت
  

  م د    150,820    :     2016اإلعتمادات المقترحة لسنة  -

  م د    137,843    :    2015سنة المرسمة اإلعتمادات  -

  ــــــــــ                      
  م د    12,977    اـقدره ادةبزيأي           

  

للزيادة في  المالي تأثيرالعلى تغطية  2016ويشتمل اإلعتماد المقترح لسنة 

وبرنامج الصيانة العادية للبنية  والترقيات في الرتب 2013سنة إلنتدابات و األجور

ة بحماية الشواطئ متعلقاألساسية للطرقات والمسالك الريفية والهياكل البحرية ال

   .بحماية المدن من الفيضانات الخاصة المنشآت المائيةوصيانة 
  

  :على النحو التالي  ةالنفقاإلعتمادات حسب طبيعة وتتوزع هذه 
  

 
   

  إنجازات
2014  

 )م د( 

       

  تكميلي ق م
2015  

 )م د(

   

  تقديرات
2016  

 )م د(

  

  الفارق
  

 )م د(

  

  نسبة
  التطور
(%)  

  

  نفقات التأجير العمومي- 
  

  الحات وسائل المصقنف- 
  : منهـا

إستغالل وصيانة التجهيزات -
  العمومية

 نفقات التدخل العمومي- 

  

74,642  

43,515  
  
  

)38,801(  
  

0,940 

  

82,448  

54,633  
  
  

)48,527(  
  

0,762 

  

95,425  

54,633  
  
  

)48,268(  
  

0,762 

  

12,977 +  
  

0  
  
  

)0,259 -(  
  

0 

  

15,7 +  
  

0  
  
  

)0,5 -(  
  

0  
  

 ـةــلـالجم
  

119,097 
  

137,843 
  

150,820 
  

12,977 + 
  

9,4 + 
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كما تم ضبط نفقات التصرف حسب البرامج والبرامج الفرعية لسنة     

  : وفق الجداول التالية 2016

  

   : حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج 2016لسنة  التصرف توزيع ميزانية  •

       
      ( د أبحساب  )  

  
البنية " البرنامج 

 التحتية
 "لطرقاتل

حماية " 
اطق منال

 العمرانية
والشريط 
 "الساحلي

التهيئة "
الترابية 

تعمير وال
 "واإلسكان

تطوير "
وتنمية 
قطاع 
 "البناء

القيادة "
 "والمساندة

 المجموع
 العام

 النفقات

 95425 34116 9715 14129 2037 35428 التأجير العمومي

 54633 5538 31.5 506 1505.5 47052 وسائل المصالح

 762 747 0 15 0 0 موميالتدخل الع

 150820 40401 9746.5 14650 3542.5 82480 المجموع العام

              
  

حسب طبيعة  البنية التحتية للطرقاتبرنامج التصرف الخاصة ب توزيع ميزانية •

  :الفرعيةالنفقة وحسب البرامج 
    

   
( د أبحساب  )  

تطوير البنية  البرنامج الفرعي
التحتية 
 للطرقات

بكة صيانة ش
المرقمة  الطرقات

  والمسالك الريفية
 العام المجموع

 النفقات

 35428 24268 11160 التأجير العمومي

 47052 46837 215 وسائل المصالح

 0 0 0 التدخل العمومي

 82480 71105 11375 المجموع العام
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 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي برنامجل التصرف توزيع ميزانية •

  :الفرعيةسب طبيعة النفقة وحسب البرامج ح

  

   
( د أبحساب  )  

ناطق حماية الم البرنامج الفرعي
 العمرانية من
 الفيضانات

 حماية الشريط الساحلي
 توإنجاز المنشآ وإحكام

 ائية ينالم

 المجموع
 النفقات العام

 2037 877 1160 التأجير العمومي

 1505.5 1040.5 465 وسائل المصالح

 0 0 0 لتدخل العموميا

 3542.5 1917.5 1625 المجموع العام

  
  

  

حسب طبيعة  لتعمير واإلسكانواالتهيئة الترابية  برنامجل التصرفتوزيع ميزانية  •

  :الفرعيةالنفقة وحسب البرامج 
  

    
( د أبحساب  ) 

 البرنامج الفرعي
 العام المجموع اإلسكان التعمير التهيئة الترابية

 النفقات

 14129 8838 4676 615 التأجير العمومي

 506 110 320 76 وسائل المصالح

 15 0 15 0 التدخل العمومي

 14650 8948 5011 691 المجموع العام
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حسب طبيعة النفقة  تطوير وتنمية قطاع البناء برنامجل التصرفتوزيع ميزانية  •

  :الفرعيةوحسب البرامج 

  

   
( د أبحساب  )  

 فرعيالبرنامج ال
السياسة 

 الوطنية للبناء
ثالية البناء يم

 العام المجموع العمومي
 النفقات

 9715 2398 7317 التأجير العمومي

 31.5 0 31.5 وسائل المصالح

 0 0 0 التدخل العمومي

 9746.5 2398 7348.5 المجموع العام

  
  

قة وحسب حسب طبيعة النف القيادة والمساندة برنامجل التصرفتوزيع ميزانية  •

                :الفرعيةالبرامج 

  )بحساب أ د( 
  

 

 

 البرنامج الفرعي
 المجموع المساندة القيادة

  النفقات

 34116 29733 4383 التأجير العمومي

 5538 5263 275 وسائل المصالح

 747 645 102 التدخل العمومي

 40401 35641 4760 المجموع العام
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  :كما يلي  ترحة حسب نوعية النفقاتوتوزع نفقات التصرف المق
  

  :نفقات التأجير العمومي  – 1
  

مقابل  د م 95,425دره ـما ق 2016ة ـور لسنـات األجـغ نفقـتبل

ة ـل نسبـوتمث د م 12,977 اـهقدر ادةـبزيأي  2015ة ـسن م د 82,448

15,7 %.  
    

  :وقد تم ضبط نفقات األجور على أساس المعطيات التالية      
  

 : زارةوـال •
  

  عونا   5646  :            األعوان المباشرون - 

   

  عونا  -  303  :       2016لسنة  اإلحالة على التقاعد - 

قني سلك 77(   )عامل 178 +اداري  سلك 29+  سلك مهندسين 19 + ت

  ــــــــــــ                  

ا   5343       1الجملة الفرعية              عون
 :المؤسسات  •

  

مباشرون -  ة ا األعوان ال   عونا  219   :   لتهذيب والتجديد العمرانيبوكال
  
  

مباشرون -  ة التعمير بتونس الكبرى األعوان ال   عونا   76   :  بوكال
  
  

مباشرون -  بناء األعوان ال ل قنيات ا   عونا  193   :   بمركز التجارب وت
  

      ــــــــــــ                              

  عونا  488      2الجملة الفرعية            
  ــــــــــــ     

  عونا  5831     العامة الجملــة      
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  :كما يتوزع هؤالء األعوان على النحو التالي 
  :وزارة ـال •

  إطار     880     :                  اإلطارات - 

  عونا   1158     :              أعوان مساندة - 

    عونا   3305  :                أعوان تنفيذ - 

  ــــــــــــ                    

  عونا  5343    الفرعية الجملة           
 :ات ـالمؤسس •

    إطار   143  :                  اإلطارات - 

   عونا   207  :                  أعوان مساندة - 

   وناع   138  :              أعوان تنفيذ - 

  ــــــــــــ                  
     عونا   488    :   الجملة الفرعية                              

  ــــــــــــ                  
  عونا  5831    :  العام  المجموع 

  
حسب األصناف والتهيئة الترابية واإلسكان  وزارة التجهيزوزع أعـوان توي

  :كما يلي 
  

  5343                  : وزارةـال •

  عونا    711  :              اإلداريون - 

  عونا  2201  :                التقنيون - 

 عونا  2425  :                  العملة - 

 عونا     6  :              خطط أخرى - 
  

  884                : ؤسساتالم •

  ــــــــــــ                  
  عونا 5831    :    الجملــة            
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  :النفقات التاليةوستخصص اإلعتمادات المقترحة لتغطية 

  

 :بالنسبة للوزارة  •
  

  م د   85,971  :        2016ر األعوان المباشرين سنة يأجت - 

  د م     0,267   :             تأجير األعوان العاملين بالخارج - 

  م د     7,220  :          2013و 2012سنة أثير باقي انتدابات ت - 

  م د     1,095  :     16أعوان اآللية  ةالمالي لتسوية وضعي التأثير - 

  م د     0,648  :                2015و 2014تي سنتأثير ترقيات  - 

  م د     0,082  :            2016ات بعنوان سنة ترقي برنامج - 

  م د     0,223  :                    2016سنة  بعنوان رجالتد كلفة - 

  م د  -  2,231  :               2016لسنة    اإلحالة على التقاعد - 

  ــــــــــ                    
  م د   93,275  :    1   الجملة الفرعية           

 :بالنسبة للمؤسسات  •
  
    :2016منحة بعنوان أجور األعوان المباشرين سنة  - 

  م د   0,300  :مركز التجارب وتقنيات البناء             *         
          

  د م   1,850  :              وكالة التعمير لتونس الكبرى *       

  ــــــــــ                                                   

  م د   2,150   :  2   لجملة الفرعيةا                              

  ــــــــــ                  

  م د  95,425    :  المجموع العام             
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  :نفقات وسائل المصالح  – 2
  

وذلك على  م د 54,633بـ  2016لسنة  ل المصالحتقدر نفقات وسائ

   .2015ة ـسنغرار ما تم ترسيمه 
  

 

  :ة ـادات المقترحة أساسا حسب النفقات التاليـوتوزع اإلعتم     
  
  

  م د  106,6    :    ات تسيير المصالح العموميةنفق – أ
  

  : منهـا       
  

  م د  0,960    :          تنقل األعوان -

  م د  0,850    :              اإلتصاالت -

  م د  1,218    :        إستهالك الوقود -

  م د  0,550    :          إكساء األعوان -

  م د  0,100    :  النزاعات والتعويضاتمصاريف  -

  م د  0,150    :        الصيانةو التعهد -

  م د  0,495    :      والغاز إستهالك الكهرباء -

  م د  0,230    :    مصاريف التكوين والرسكلة -

  م د  0,174    :        إستغالل اإلعالمية -

  م د  0,135    :    بوعاتطلوازم المكاتب والم -

  م د  0,110    :          إستهالك الماء -
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  م د 682,48 :مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات العمومية  – ب
  

  
الل التجهيزات ـة وإستغـادات المخصصة لصيانـستوظف اإلعتم

ل األساسي للطرقات والمسالك ـوص لإلعتناء بالهيكصـالعمومية بالخ

ة الخاصة بحماية ـل البحريـة وكذلك الهياكـآت المائيـة والمنشـالريفي

  .الشواطئ

  
  :وتتـوزع كمـا يلـي 

  
  

  :اإلعتناء بالطرقات  - 
  

  

 م د 33,992رح لإلعتنـاء بالطرقـات ما قدره د المقتيبلغ اإلعتما

 د م 0,674قدرها  نقصأي ب 2015سنة  د م 34,666مقابل  2016سنة 

  .% 1,94نسبة مثل ي
  

 بالعنوان الثاني د م 115,0تم أيضا تخصيص اعتماد قدره  كما 

  . لبرنامج الصيانة الدورية لشبكة الطرقات
  

بالصيانة الدورية ة مادات الخاصاإلعتتم ترسيم  قد نهفإ وللتذكير

في نطاق العنوان الثاني وذلك  2000سنة  ذات منالسطحية لشبكة الطرق

اص على القيام بهذه العملية الهامة في مجال ـقصد تشجيع القطاع الخ

  .ة األساسية للطرقاتـالحفاظ على البني
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  :وتوزع اإلعتمادات المقترحة على النحو التالي 
  

    

  م د    7,640   :            يانة الطرقاتص -

  م د   5,050  :  الزرقاء بالطرقات ومعالجة النقاط السوداء  -     

  م د   5,600  :              اراتـاإلش -

  م د   2,532  :            صيانة المعدات -

  م د   6,600  :            التنوير العمومي -

  م د   3,000  :            صيانة الجسور -

  م د   1,700  :    ال بنزرتوقن حلق الوادي جسرإستغالل  -

  م د   1,180  :              التشجير -

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

 م د   0,390  :            المقاومة الرم -

 ــــــــــــ            

  م د  33,992  :     الجملـــة    
  

 
  

  :اإلعتناء بالمسالك الريفية  - 
  

  
  
  

  
  
  

بجزء من المسالك الريفية قصد  ةـتتكفل وزارة التجهيز بالعناي

المحافظة عليها وتيسير إستعمالها نظرا ألهميتها في الدورة اإلقتصادية 

 فيوتسهيل التنقل بين مناطق اإلنتاج ومناطق التوزيع حيث تساهم في 

 2016سنة  م د 12,345تم رصد إعتماد قدره وقد  .تطور حركة المرور

  .لريفيةلهذه المسالك ا لتمويل عمليات الصيانة
  

من وزارة ـوتجدر اإلشارة إلى أن هذه اإلعتمادات تهم رصيد ال

   .كلم 12300غ حوالي ـالبالالمسالك الريفية 
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ترسيم اعتمادات بقسم اإلستثمارات  تم 2012سنة  وانطالقا من

في إنجاز برنامج صيانة كبرى للمسالك الريفية الشروع المباشرة قصد 

  :وذلك على النحو التالي نها قسط ميتمثل في تدعيم  المعبدة

  

  السنة
  عدد 

  الواليات

  عدد 

  المسالك

  الطول 

  بالكلم

لتكلفة   ا

  )م د(

2012  23  217  1640  120  

2013  23  222  1496  130  

2014  22  58  419,7  47  

2015  24  80  526,6  60  

2016  24  84  444  55  

  412  4526,3  661  24  المجمـوع

  
  

 : حماية المدن من الفيضاناتصيانة المنشآت المائية الخاصة ب - 
 

 

من الفيضانات، تقوم مصالح وزارة  العمرانيةقصد حماية المناطق 

التجهيز بصيانة الهياكل المائية وتنظيف مجاري األودية وجهرها بصفة 

إستغالل وجهر كنفقات  م د 0,465ويقترح تخصيص إعتماد قدره . دورية

   .2016سنة ل اهـوتنظيف مجاري المي
  

بالعنوان الثاني م د  5,400 بتكلفة في حدود خصيص اعتمادكما تم ت

فإن ترسيم ، وللتذكير .للمنشآت المائية دوريةالنجاز برنامج الصيانة ال

  . 2009اإلعتمادات الخاصة بهذه النفقات بالعنوان الثاني انطلق سنة 
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 :صيانة الهياكل البحرية  - 
 

غرار ما تم على  2016لسنة  د م 1,040قدره  اعتمادقترح رصد ي

لحماية ملك الدولة البحري ويتعلق هذا اإلعتماد وذلك  2015ترسيمه سنة 

  .من اإلنجراف البحري بصيانة منشآت حماية الشواطئأساسا 
  

 : نفقات استغالل وصيانة اخرى - 
 

 

سنة  على غرار 2016لسنة  م د 0,500يقترح رصد مبلغ قدره 

ب سويقة وباب سعدون صيانة نفقي بالتغطية نفقات استغالل و 2015

   .وصيانة مباني مقرات الفرق التابعة للوزارة
  

  م د  0,259  :                    نفقات تسيير أخرى – ج
  

لفائدة وكالة  2016سنة  م د 0,235 اقدرهترسيم منحة تسيير  تم      

ر يلتغطية نفقات تسي م د 0,024ومبلغ قدره ، التعمير لتونس الكبرى

  .التابعة للوزارة جالمصالح بالخار
  

  :نفقات التدخل العمومي  – 3
  

  

 قدره ما 2016سنة غ جملة نفقات التدخل العمومي بعنوان ـتبل

 م د 0,015منها  2015سنة وذلك على غرار ما تم ترسيمه  م د 0,762

  . لفائدة وكالة التعمير لتونس الكبرىمنحة 
    

في أنظمة  تنفيلن مساهمة المشغل بعنوا تم األخذ بعين اإلعتبار كما

   .التقاعد والحيطة اإلجتماعية
  

 أهم أرقام العنوان األول لقطاع التجهيز 1حق عدد لمويبين ال

 .والتهيئة الترابية واإلسكان
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  العنوان الثاني
  

            

  : 6120نفقات التنمية لسنة 
  

ئة تهيوالواإلسكان  هيزتم ضبط نفقات التنمية لوزارة التج
 م د 851,581 مقابل م د 911,897في حدود  2016لسنة الترابية 

   .% 7,08 ةنسب مثلتم د  60,316 اقدره زيادةأي ب 2015سنة 
  

  

  : وتتوزع هذه النفقـات على النحو التـالي
  

  

  إنجازات  
2014  

 )م د( 

  تكميلي مق 
2015  

 )م د(

   تقديرات
2016  

 )م د(

  الفارق
  

 )م د(

  نسبة
  التطور
% 

  :العنوان الثاني 
  اإلستثمارات المباشرة -1

على الموارد العامة  •
  للميزانية

على الموارد الخارجية  •
 الموظفة

   
 
  
  

513,534  
 

  
177,454  

  
 
  
 

558,681  
 

  
265,000  

 
 
  
 

613,936  
 

  
278,061  

  
  
  
 

55,255 +   
 

  
13,061 + 

  
  
  
 

9,89 +  
 

  
 4,93 +  

  

 1الجملــة
     

690,988 
  

823,681 
  

891,997 
  

68,316 + 
  

 8,29 +  
  التمويل العمومي -2

 للميزانية على الموارد العامة •

   
  

1,216 

  

1,900 

  

1,900 

  

 0    

  

  0     
  

    2+1الجملة 

692,204 
  

825,581 
  

893,897 
  

68,316 + 
  

 8,27 +   

  :صناديق الخزينة -3
  

كن ـصندوق النهوض بالمس •
 لفائدة األجراء

 لتحسين السكن الصندوق الوطني •
 صندوق تنمية الطرقات السيارة •
 

 

  
  

  
  

0,036 
 

0,610 

  
  

8,000  
  

18,000 

  
    

  

10,000  
  

8,000                 

  
  

 2,000  +        

       
10,000 - 

  
  
  

25 +  
  

55,56  -  
  
  

  -  30,77 - 8,000 18,000 26,000 0,646  3الجملـة                          

  

  جملة العنوان الثاني
  
  

   

692,850 
  

851,581 
  

911,897 
  

60,316 + 
  

 7,08 +  
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ة لسنة ـج والبرامج الفرعيـحسب البرامنمية نفقات الت توزعكما ت  

  : وفق الجداول التالية 2016
  

 
     ( دأ بحساب  )  

  
البنية " مج البرنا

 التحتية
 "لطرقاتل

حماية " 
اطق المن

 العمرانية
والشريط 
 "الساحلي

التهيئة "
الترابية 

تعمير وال
 "واإلسكان

تطوير "
وتنمية 
قطاع 
 "البناء

القيادة "
 "والمساندة

 المجموع
 النفقات العام

االستثمارات 
 891997 2620 17546 151070 56700 664061 المباشرة

العامة الموارد  
 للميزانية

475000 31700 87070 17546 2620 613936 

لخارجية ا القروض
 278061 0 0 64000 25000 189061  الموظفة

 1900 0 0 0 1300 600 التمويل العمومي
الموارد العامة  

 للميزانية
600 1300 0 0 0 1900 

 893897 2620 17546 151070 58000 664661 نفقات التنمية
  

حسب طبيعة النفقة  البنية التحتية للطرقاتبرنامج ل قات التنميةنفتوزيع  •
  :الفرعيةوحسب البرامج 

  

   
( د أبحساب  )  

تطوير البنية  البرنامج الفرعي
التحتية 
 للطرقات

صيانة شبكة 
الطرقات المرقمة 
  والمسالك الريفية

 المجموع
 النفقات العام

 664061 190170 473891 االستثمارات المباشرة

 475000 182970 292030 الموارد العامة للميزانية 
القروض الخارجية 

 الموظفة
181861 7200 189061 

 600 0 600 التمويل العمومي

 600 0 600 الموارد العامة للميزانية 

 664661 190170 474491 نفقات التنمية
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 الساحليحماية المناطق العمرانية والشريط برنامج ل نفقات التنميةتوزيع  •
  : الفرعية حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج

  

   
( د أبحساب  )  

 البرنامج الفرعي
ناطق حماية الم

 العمرانية من
 الفيضانات

حماية الشريط 
وإحكام  الساحلي

 توإنجاز المنشآ
 ائية ينالم

 العام المجموع
 النفقات

 56700 4700 52000 االستثمارات المباشرة

 31700 4700 27000 للميزانيةالموارد العامة  

 25000 0 25000 القروض الخارجية الموظفة

 1300 1300 0 التمويل العمومي

 1300 1300 0 الموارد العامة للميزانية 

 58000 6000 52000 نفقات التنمية

  
حسـب   لتعميـر واإلسـكان  واالتهيئة الترابية برنامج ل نفقات التنميةتوزيع  •

  : الفرعية رامجطبيعة النفقة وحسب الب
  

    
( د أبحساب  )  

التهيئة  البرنامج الفرعي
 المجموع اإلسكان التعمير الترابية

 النفقات العام

 151070 144000 6300 770 االستثمارات المباشرة

 87070 80000 6300 770 الموارد العامة للميزانية 

 64000 64000 0 0 القروض الخارجية الموظفة

 0 0 0 0 عموميالتمويل ال

 0 0 0 0 الموارد العامة للميزانية 

 151070 144000 6300 770 نفقات التنمية
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حسب طبيعة النفقـة   تطوير وتنمية قطاع البناءبرنامج ل نفقات التنميةتوزيع  •
  : الفرعية وحسب البرامج

  

   
( د أبحساب  )  

السياسة  البرنامج الفرعي
ثالية البناء يم الوطنية للبناء

 العام المجموع العمومي
 النفقات

 17546 17356 190 االستثمارات المباشرة

 17546 17356 190 الموارد العامة للميزانية 

 0 0 0 القروض الخارجية الموظفة

  0 0 التمويل العمومي
  0 0 الموارد العامة للميزانية 

 17546 17356 190 نفقات التنمية

  
حسب طبيعة النفقة وحسب  القيادة والمساندةنامج برل نفقات التنميةتوزيع  •

  :الفرعية البرامج
  )بحساب أ د  (

   

 البرنامج الفرعي
 المجموع المساندة القيادة

 العام
 النفقات

 2620 2620 0 االستثمارات المباشرة

 2620 2620 0 الموارد العامة للميزانية 

القروض الخارجية 
 الموظفة

0 0 0 

 0 0 0 موميالتمويل الع

 0 0 0 الموارد العامة للميزانية 

 2620 2620 0  نفقات التنمية
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م د  891,997 توزع إعتمادات الدفع الخاص ة باإلس تثمارات المباش ـرة والبالغ ـة    وت
  :على النحو التالي  النفقاتحسب نوعیة 

  
  للطرقات والجسورالهيكل األساسي  - 
  م د  664,061  :                المسالك الريفيةو  
   
ما في ذلك (    )حوزة مشاريع الطرقات السيارة تحريرالدراسات وب
  
  

  م د  80,000  :      تهذيب وإدماج أحياء سكنية كبرىبرنامج  - 
  
  

  م د  54,000  :             البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - 
  
  )جتماعية امساكن  بناء ( 
  

  م د  10,000  :          البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - 
   

  ) إزالة األكواخ ( 
  

  م د  52,000  :            حماية المدن من الفيضانات - 
  
  م د  4,600  :          البنية األساسية للهياكل البحرية - 
  
  دراسات عامة واقتناء أراضي  - 
  م د  2,270  :           وبناءات وتجهيز اإلدارة العامة  
  اإلعالنات واإلشهارومصاريف   
  
  م د  16,506  :                                       مرانالع - 
  )  باعتبار برنامج تهيئة المعابر الحدودية(  
  
  م د  6,520  :            التهيئة العمرانية والترابية - 
  
  متابعة إنجاز مشاريع البناءات - 

  م د  1,290  :              المدنية والمواني البحرية
  
      عالميةبرنامج المخطط المديري لإل - 

  م د  0,750  :               ومنظومة الجغرفة الرقمية
  

  ــــــــــــــــ
  م د 891,997  :  الجملـة      
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المصاريف ب هاأهمتعلق يف 2016أما بالنسبة لنفقات التمويل العمومي لسنة 

مشروع إستصالح وتهيئة السواحل الشـمالية بمدينـة   ة وصيانة راقبمالخاصة ب

 برنامج اقتناء معـدات خصوصـية    ضافة إلىباإل، "رورةمشروع تبا"صفاقس 

  .مركز التجارب وتقنيات البناءل
  

بعنـوان التمويـل    2016تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة بالنسبة لسنـة و 

  :تتوزع على النحو التالي م د  1,900العمومي 

  )بحساب م د(                          

 المــؤسســــات

   تكميلي م .ق
 2015 سنة

  راتتقدي
 2016 سنة

  
على الموارد العامة 

 للميزانية

  
على القروض 
 الخارجية الموظفة

  
على الموارد 
 العامة للميزانية

  
على القروض 
 الخارجية الموظفة

  

ش   ركة الدراس   ات وتھیئ   ة الس   واحل  – 1
  الشمالیة لمدینة صفاقس
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   :2016أهم المشاريع والبرامج المتواصلة والجديدة لسنة 
  

 

ال ممن استك م د 8 93.897بـ اعتمادات الدفع المرصودة والمقدرة ستمكّن 

إلى جانب الشروع في  ومواصلة األشغال بالنسبة للعديد من المشاريع المتواصلة

  :جديدةال برامجالتنفيذ 
 

  :أهم المشاريع والبرامج المتواصلة .1
 

 .بين جبل الوسط والفحص 3مضاعفة الطريق الوطنية رقم  -

 .1بناء وصلة ربط بين برج السدرية والطريق السيارة أ -

 .المرقمة برنامج معالجة النقاط السوداء بشبكة الطرقات -

 .والية 13كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  325تهيئة  -

 .واليات 6كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  141تطوير  -

 وهي أريانة وجندوبة والمنستير واليات 5موزعة على  ورجس 5بناء  -

 .بوزيد وقفصة وسيدي

  .والية 23المسالك الريفية موزعة على  كلم من 759تهيئة  -

ذات أولوية تم  اتوالي 5مسلكا ريفيا داخل  74كلم موزعة على  389تهيئة  -

 .2011إقرارها بقانون المالية التكميلي لسنة 

 ).2012برنامج (والية  22كم من المسالك الريفية بـ 750مواصلة إنجاز  -

رأس جدير والطريق  –قابس  –إنجاز الطريق السيارة صفاقس مواصلة  -

 .بوسالم –السيارة وادي الزرقاء 

 – القيروان – مواصلة الدراسات الخاصة بالطريق السيارة النفيضة -

 .قفصة  –سيدي بوزيد  -  القصرين
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يشتمل على  الذي 2012ة ـبرنامج الطرقات بتونس الكبرى لسنمواصلة  -

 .محوالت  6بناء 

بمدن حمام الشط خاص مواصلة برنامج حماية المدن من الفيضانات ال -

وباجة وفريانة ودوار هيشر وتونس الغربية وغار الدماء والمزطورية 

وقلعة السنان والمطوية والرديف وتطاوين ومنطقة البحيرة بتونس 

والحمامات ووادي مليز وسيدي عويدات والعال وقصر غيالن والسرس 

 .بتبارورة 4وبرقو وسبيطلة والمزونة والمتلوي وقنال كلم 

بعد اإلنتهاء من هيكلة  2012برنامج الطرقات المهيكلة للمدن لسنة الق إنط -

 :يشتمل علىو التمويل
 

 ).كلم 49(  بين سوسة والقيروان 12مضاعفة الطريق الوطنية رقم  ×

 ).كلم 65(     بين سليانة وزغوان 4مضاعفة الطريق الوطنية رقم  ×

 ).كلم 22(      بزغوان 133مضاعفة الطريق الجهوية رقم  ×

 

تركي نابل، مضاعفة  27مواصلة إنجاز مضاعفة الطريق الجهوية رقم  -

 – 5 رقم الطريق الوطنية –د منعرج الكاف  5الطريق الوطنية رقم 

طينة المحرس  1رقم وطنية الطريق ال، مضاعفة 17 رقم الطريق الوطنية

 92 رقم المهدية، منعرج الطريق الجهوية 82 رقم ومنعرج الطريق الجهوية

عبر الطريق  812 - 814 رقم ق الجهويةـة الطريـر، مضاعفالمنستي

  .بسوسة 844 رقم الجهوية
 

كلم من الطرقات  201الخاص بتطوير وبناء  2012برنامج مواصلة  -

العصرية الجديدة بواليات زغوان وباجة والكاف وسليانة والقصرين 

 .وقفصة
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المتعلق بتهيئة طرقات لتدعيم السالمة المرورية  2012برنامج مواصلة  -

) حمام األنف –الزهراء  –تونس ( 1على مستوى الطريق الوطنية رقم 

والطريقين الوطنيتين رقمي ) المحمدية –فوشانة ( 3والطريق الوطنية رقم 

 .بسليانة 12و 4

يتمثل في الذي كلم من الطرقات الحدودية  139,3مواصلـة برنامج تحسين  -

ويهم واليات جندوبة . كلم من هذه الطرقات 57,9كلم وتهيئة  81,4تدعيم 

 .والكاف والقصرين وتطاوين وتوزر

الذي  2013برنامج تهيئة الطرقات المرقمة لتدعيم السالمة المرورية لسنة  -

يتضمن بناء ممرات علوية للمترجلين بتونس وبن عروس وسوسة 

خفضات السرعة طبقا للمواصفات الفنية باإلضافة إلى إصالح وإنجاز م

 .وتركيز إشارات عاكسة بالمنعرجات

دراسات خاصة بالطرقات تتعلق بإنجاز وصالت طرقات سريعة بالشمال  -

الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي تربط بين هذه المناطق والطريق 

السيارة وكذلك القيام بدراسة بعض الطرقات المرقمة أو المنعرجات 

 .قترحة من قبل المجالس الجهويةالم

 .بوالية الكاف 60تهيئة الطريق الجهوية رقم  -

يحتوي على بناء محول على و 2014برنامج طرقات تونس الكبرى لسنة  -

 ).خير الدين باشا( 9الطريق الوطنية رقم  - X2مستوى الطريق 
  

كلم  344,7على مسافة  2014مواصلة برنامج تهيئة الطرقات المرقمة لسنة  -

 منوبة وزغوان وباجة وجندوبة والكاف: وهي والية 13موزعة على 

وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وتطاوين وقفصة  وسوسة

 .وتوزر
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كلم  329لتدعيم شبكة الطرقات المرقمة على طول  2014مواصلة برنامج  -

زغوان وباجة والكاف وسليانة والقيروان : وهي والية 12موزعة على 

 .ن وسيدي بوزيد وقابس وتطاوين وقفصة وتوزر وقبليوالقصري
 

بطول إجمالـي قـدره  2014جسرا لسنـة  12برنامج بناء  االنطالق في -

منوبة ونابل وباجة وجندوبة : وهي والية 12متر خطي موزعة على  1550

 .والكاف وصفاقس والقيروان والقصرين وقابس ومدنين وقفصة وتوزر
 

حدودية ببوش وملولة وغار الدماء بوالية جندوبة مواصلة تهيئة المعابر ال -

وساقية سيدي يوسف وقلعة سنان بوالية الكاف وبوشبكة وحيدرة بوالية 

 .والذهيبة بتطاوين القصرين وفج بوزيان وحزوة  بوالية توزر
 

صيانـة الدوريـة لشبكة المتعلق بال 2015لسنة  سنويالبرنامج مواصلة ال -

تغليف  كلم 895,7كلم منها  1150,6 على مسافة والجسورالطرقات 

والية باإلضافة إلى برنامج صيانة العديد من  23مضاعف موزعين على 

 .المنشآت الفنية وفواصل الجسور
 

الصيانة الدورية لشبكة المتعلق ب 2015لسنة سنوي البرنامج مواصلة ال -

 ةكلم موزع  526,6بطول  امسلك 80 ن تدعيمـيتضموالمسالك الريفية 

 .والية 24على 
 

 

يحتوي على  و طرقات تونس الكبرىالخاص ب 2015برنامج مواصلة  -

كلم من الطرقات المرقمة وكذلك بناء محول بتونس يضم  34,4تدعيم 

منشأتين يربطان شارع محمد الخامس بشارع ضفاف البحيرة بجهة القرش 

بين وبناء منشأة فنية فوق السكة الحديدية لتأمين الربط  ،األكبر نهج غانا

 .بمدينة مقرين Z4وطريق  1الطريق الوطنية رقم 
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تهيئة وتحسين الطرقات بمداخل المدن ب المتعلق 2015برنامج مواصلة  -

 .والية 24كلم موزعة على  61,2مشروعا بطول  24يتضمن إنجاز و
 

 .كلم مضاعفة 7,3بناء منعرج تالة بوالية القصرين بطول االنطالق في  -
 

برنامج حماية الهياكل البحرية من االنجراف مواصلة إنجاز أقساط من  -

 .بفالز هرقلة وفالز المنستير وشاطئ المأمونية البحري
 

مواصلة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي والذي يهدف إلى  -

والمقاسم كن اسمتلبية احتياجات الفئات االجتماعية محدودة الدخل من ال

المـؤرخ في  2015لسنة  460االجتماعية طبقـا لألمـر الحكومي عدد 

 2012لسنة  1224والمتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد  2015جوان  09

المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي  2012أوت  10المؤرخ في 

 .المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي 2012لسنة 

  :ويتمثل البرنامج في 
  

تبعا  وذلك بكافة الواليات وتعويضها بمساكن جديدة إزالة المساكن البدائية •

للمعاينات الميدانية بكامل واليات الجمهورية عن طريق لجان جهوية 

تتركب من ممثلين عن السلط الجهوية والتشريعية ، برئاسة السادة الوالة

 .بالجهة لتحديد قائمات المنتفعين بهذا العنصر من البرنامج
 

للعائالت ذات الدخل المحدود حسب اعية مساكن اجتمو مقاسم توفير •

الطلب وحسب الرصيد العقاري المتوفر بمختلف واليات الجمهورية 

ام ـاري العـى ملك الباعث العقـة أو أراضي علـمن أراضي دولي

أو الخاص أو أراضي توفرها المجالس الجهوية إضافة إلى امكانية 

 .اقتناء أراضي على ملك الخواص
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امج لتهذيب وإدماج أحياء سكنية كبرى قصد تحسين مواصلة إنجاز برن -

مجالس جهوية يقطنها  8بلدية و 62حيا بـ  120ظروف العيش بها وعددها 

 .2017 -  2012إنجازه على مدى سنوات  يمتد ألف ساكن و 685قرابة 

  :وتتمثل مكونات البرنامج في 
  

تحسين ظروف العيش من خالل تحسين السكن والبنية األساسية  §

 :بـ وذلك
 

 كلم من الطرقات، 1220تعبيد حوالي  ∗

 كلم من قنوات المياه المستعملة، 286مد حوالي  ∗

 كلم من قنوات صرف مياه األمطار، 162مد حوالي  ∗

 نقطة إنارة عمومية، 21035تركيز حوالي  ∗

 .مسكنا 15800تحسين حوالي  ∗

 .كم من قنوات المياه الصالحة للشراب 157مد حوالي  ∗
 

 :ية تتمثل في التجهيزات الجماع §
 

رياضي، ثقافي، شبابي، (قاعة متعددة االختصاصات  65بناء  ∗

 .....)جماعي

 .ملعب حي 50إنجاز  ∗

فضاءا صناعيا أو اقتصاديا داخل  41وذلك بإقامة : البنية االقتصادية §

 .األحياء المعنية أو حذوها

 .برنامج تهذيب منطقة ساقية الدائر بصفاقسمواصلة  -
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 : 2016مج الجديدة لسنة البراالمشاريع وأهم  .2
  

كلم  977برنامج سنوي جديد للصيانة الدورية للطرقات والجسور على مسافة  -

 .والية 24م د موزعة على  100من الطرقات المرقمة بتكلفة 
 

  .م د 10صيانة منشآت فنية وفواصل جسور بتكلفة  -
 

  .م د 5برنامج جديد يتعلق بالصيانة الكبرى لبطاحات جربة بتكلفة  -
 

م د يتمثل في  55د للصيانة الدورية للمسالك الريفية بتكلفة ـرنامج سنوي جديب -

 . والية 24كلم موزعة على  444مسلكا بطول  86صيانة 
  

م د  100,8ات بتونس الكبرى بتكلفة قدرها ـج جديد للطرقـبرنام قالانط -

 : يتمثل في
 

تونس  ة بوالياتـات المرقمـكلم من الطرق 6كلم وتهيئة  9,5م ـتدعي  •

 .وبن عروس ومنوبة

والمخرج الغربي  31بين الطريق الجهوية رقم  X20مواصلة الطريق   •

 .كلم 15للعاصمة بطول 
 

يتمثل في وم د  237ج تهيئة شبكة الطرقات المرقمة بتكلفة ـبرنام انطالق -

: وهيوالية  15كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  375تهيئة حوالي 

وزغوان وبنزرت وسليانة وسوسة والمنستير منوبة وبن عروس ونابل 

 .والمهدية وصفاقس وسيدي بوزيد وقابس وتطاوين وقفصة وقبلي
 

والية  19كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  625برنامج تدعيم  انطالق -

 .م د 302,6بتكلفة 
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واليات  9كلم من المسالك الريفية موزع على  630,2برنامج تهيئة  انطالق -

زغوان وسليانة وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وتطاوين : وهي ذات أولوية

 .م د 188وقفصة وتوزر وقبلي وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 
 

 

واليات  10متر خطي موزعة على  1155لي قدره اجماول ـبط اجسر 11بناء  -

عروس وزغوان وبنزرت وجندوبة وسليانة وسوسة والمهدية  بن :وهي

 .م د 50وتبلغ تكلفة هذا البرنامج وسيدي بوزيد ومدنين وتطاوين 
 

مشروعا بطول  24دن يتمثل في إنجاز ـج جديد لتحسين مداخل المـبرنام -

 .م د 50والية وبتكلفة قدرها  24كلم موزعة على  68,1
 

از مشاريع خاصة بالواليات ذات األولوية تتمثل في تهيئة ـفي إنج االنطالق -

زغوان وباجة : والية وهي 14 كلم موزعة على 310,5مسلكا ريفيا بطول  72

وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ومدنين 

 .م د 90وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي بتكلفة جملية قدرها 
 

 .م د 60بتكلفة قدرها   X20و الطريق   Xبين الطريق  X4انجاز الطريق  -
 

م د وتتمثل هذه  55ة قدرها أراضي لتحرير حوزة مشاريع كبرى بتكلف اقتناء -

 : المشاريع في
 

 .القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة اتجاهالطريق السيارة في  •
 

الرابطة بين مختلف   X30و  X 20الطريقين الحزاميتين للعاصمة •

 .الطرقات السيارة
 

 .بناء جسر بمدخل مدينة بنزرتالطرقات المهيكلة للمدن و •
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ية السواحل يتمثل في حماية شواطئ سلقطة وجبنيانة برنامج جديد لحما انطالق -

م د  2,4والقسط الثاني من شاطئ المأمونية من اإلنجراف البحري وتبلغ تكلفته 

كما سيتم إنجاز أشغال . برنامج تحديد األمالك البحرية العمومية باعتباروذلك 

  .م د 8فتح المسطح المائي لسبخة بن غياضة بالمهدية بتكلفة قدرها 

نابل والكاف وغار : وهيمدن من الفيضانات  4إنطالق برنامج جديد لحماية  -

م د باإلضافة إلى البرنامج السنوي للصيانة الدورية  8الدماء وتالة بتكلفة 

   .للمشاريع المنجزة في هذا اإلطار
 

م د يتمثل  3,7إنطالق برنامج جديد خاص بالتهيئة العمرانية بتكلفة قدرها  -

  : في
  

D  طوبوغرافي لبعض التجمعات السكنيةمسح.   

D  1/5000و  1/2000صور جوية وخرائط المدن رقمية بمقياس.   

D مخططات تهيئة لعدد من البلديات والتجمعات الريفية.   

 D نقطة وقيس  3755أشغال جيوديزية تتعلق ببناء ورصد وصيانة

كلم  2985المستويات من خالل بناء ورصد وصيانة على مسافة 

  .نقطة 220ل قيس الجاذبية ببناء ورصد وأشغا
  

دعيم مركز التجارب وتقنيات البناء ببرنامج إقتناء معدات بحث علمي ت -

م د ويتوزع على مختلف الجهات  0,6ومراقبة جودة األشغال العمومية بتكلفة 

  .وذلك في إطار إعادة تأهيل هذه المؤسسة الرقابية العريقة
 

أهم المشاريع والبرامج  2حق عدد بالملة مدرجوتحوصل الجداول ال

ارات المباشرة والتمويل العمومي مبرزة تقدمها ـالمتواصلة والجديدة بالنسبة لإلستثم

  .2016المادي المنتظر إلى موفى سنة 
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  عشرعشر  بعبعساساالالالباب الباب 

  والتهيئة الترابية  واإلسكان التجهيزوزارة وزارة 

  الحسابات الخاصة في الخزينةالحسابات الخاصة في الخزينة
  
  

  :صندوق النھوض بالسكن لفائدة األجراء  – 1
  

بمقتضى القانون   تم إحداث صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء
  .1977أوت  3المؤرخ في  1977لسنة  54عدد 

  

      بتاريخ  965ون تحت عدد ذا القانوقد صدر األمر التطبيقي له
والذي نص على أن هذا الصندوق يساهم عن طريق  1977 نوفمبر 24

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

 
  

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

 

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

 

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

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

 

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

 .األجراء 
  



56 
 2000مـاي  30المـؤرخ في  2000لسنة  1192األمر عـدد  -

من خالله إجراء المزيد من التسهيالت لتدعيم تدخالت تم والذي 
 :الصندوق عبر 

  

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

 .األدنى 
 

 2007جـانفي  03المـؤرخ في  2007لسنة  12األمر عـدد  -
تمكين األجراء الذين تتراوح أجورهم الشهرية من خالله تم والذي 
          مرات األجر األدنى المضمون 3ار كافة المنح بين باعتب
مرات هذا األجر من اإلنتفاع بقروض إلقتناء مسكن جديد وفقا  4,5و

 .للشروط المبينة الحقا
  

 2007 ديسمبر 11المـؤرخ في  2007لسنة  4099األمر عـدد  -
تجسيم القرار القاضي بمساهمة صندوق التضامن من خالله تم والذي 
د من التمويل الذاتي لألجير من  3000ني في تحمل مبلغ قيمته الوط

د بمقتضى قرار جلسة  4000وأصبحت في حدود ( 1سصنف فوبرولو
 .)2009سبتمبر  09 العمل الوزارية بتاريخ

  

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

 .الفائدة الموظفة على مختلف أصناف الفوبرولوس
  

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

  .)جديد  2الفصل ( 1977
  

ذي وال 2013 جويلية 29 في المـؤرخالبيئة قرار وزير التجهيز و -
إعادة تحديد سقف أثمان المساكن الجديدة المنجزة من من خالله تم 

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

  سقف الثمن

مساحة مغطاة : رديـمسكن اجتماعي ف .1

   2م  50 بـ قصوى

   د 45000

مساحة مغطاة  :مسكن اجتماعي جماعي .2

   2م 75 بـقصوى 

  د  57500

  

   )جديد (  :مسكن اجتماعي عمودي  .3

  م م  100 و 80مساحة مغطاة قصوى بين    

  

   د 77500 و د 62000بين 

  
  
  : تتوزع القروض حسب الصنف على النحو التالي و
  
  

  

   ) 1  فوبرولوس    (  -أ 
  

  
ر األدنى وهو يخص  األجراء الذين ال يفوق دخلهم مرتين األج  

والراغبين في ) األجر األدنى المهني المضمون x 2.5( المهني المضمون 
مغطاة أو مساكن مربعا مترا  50اقتناء مساكن فردية ال تتعدى مساحتها 

  .مربعا مترا 65ال تتعدى مساحتها المغطاة   جماعية 
  
  
  

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

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

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

 .الفوائض
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  ) 2  فوبرولوس    (  -ب 
  

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

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

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

 .من ثمن المسكن  %10التمويل الذاتي  •

 . %4نسبة الفائض  •

سنوات امهال معفاة من  3 تضاف إليهاسنة  25مدة التسديد  •

 .الفوائض
  

  
  

  ) 3  فوبرولوس    (  - ج

  
مرات  4و  3وهو يخص  األجراء الذين يتراوح دخلهم بين   

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

  
مرة األجر األدنى المهني المضمون دون  220مبلغ القرض أقصاه  •

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

  .)د  77500د و  62000

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

   .قبل بداية سداد القرض
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 : 6120بالنسبة لسنة  -
  

توظف س م د 10,0بـ  2016تقدر نفقات هذا الصندوق بالنسبة لسنة 

  :لتمويل العمليات التالية 
  

 .اعيةإقتناء مساكن إجتماعية فردية وجم §
  .بناء مساكن إجتماعية فردية وجماعية §



نظـام أمـد

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 016 2 015

م.ق 

000 00010 8 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

60

م.ق 
2 016 2 015

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

8 00010 000   التدخالت في الميدان اإلجتماعي11811
000 0009 3قروض إلقتناء مساكن إجتماعية و جماعية 0001

000 0001 5قروض لبناء مساكن  إجتماعية 0002
000 10الجملة :  8 000
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  :   الصندوق الوطني  لتحسین السكن – 2
  

  

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

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

  
لى جانب تعهد السكن القائم أصبحت العمليات الجماعية الخاصة وإ

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

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

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

  

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

العمراني ليواكب سياسات الدولة في مجال القضاء على المساكن 
 .البدائية 

 
ق ـر المرافـب والتطهير أو توفيـات الترميم أو التهذيـعملي -

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

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

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

 .سالمة المتساكنين
  

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

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

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

 .حدودالم
 

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

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

  

ول ـتم م د 8,000 بـ 2016 لسنةدوق ـذا الصنـدر موارد هـوتق
  :على النحو التالي 

  

  م د 7,600      :     وموارد أخرى استثنائية موارد جبائية •
  م د  0,400      :            إستخالص قروض •

  

  : وسيتم توظيف موارد الصندوق لتمويـل العمليـات التاليـة
  

   د م 4,100   :    سين ظروف السكن باألحياء الشعبية  تح •
وذلك )  منح لفائدة البلديات ( الشعبيةتهذيب وتطهير األحياء  -

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

  .تحسين للطرقات وتنوير عمومي

 م د 3,900      :      تحسين السكن القديم وتنفيل القروض •
  

  :ي تتـوزع علـى النحـو التـال
  

  

  م د   2,900     :   تحسيـن المسكـن القـديـم                   -
  

  م د  1,000      :       )لتحسين السكن قروض  ( مساعدات مالية -
  



نظـام أمـد

الصندوق الوطني لتحسين السكن   

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 016 2 015

م.ق 

000 0008 18 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

63

م.ق 
2 016 2 015

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

400200   مصاريف مختلفة11608
400200تنفيل نسبة الفائدة بعنوان القروض الممنوحة لبلدية تونس مشروع الوكايل 0001

1 000700   العمران11700
000700 1تدخالت أخرى 0005

16 6007 100   التدخالت في الميدان اإلجتماعي11811
500 3606 5تحسين المسكن القديم 0001

240600 1مساعدة مالية في شكل منحة لفائدة الجماعات المحلية 0002
وضعيات خصوصية(المساعدة على القضاء على المساكن البدائية )10 000 0003

000 8الجملة :  18 000
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  :   الطرقات السیارة برنامج  – 3

السيارة  اتإنجاز الطرق ستكمالرتفاع نسق األشغال قصد ااب 2016تتسم سنة 
  :الرابطة بين 

  

  الكلفـة                       
    

 م د   817        كلم 155بطول صفاقس وقابس  -
 م د   430      كلم 54بطول  بوسالم –وادي الزرقة  -
 م د 1000    كلم 188بطول رأس جدير  –مدنين  –قابس  -

  ــــــــ   
  م د 2247  الجملـة

  
  .بعد فض جميع اإلشكاليات العقارية التي عطلت التقدم في انجازهاوذلك 

  
ام بمختلف ـة للقيـادات الضروريـقد تم رصد اإلعتمارة إلى أنه ـتجدر اإلشو

   :عن طريقوذلك  2012-2009هذه المشاريع خالل سنوات 
  

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

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

  
الطريق إيصال الدراسات الخاصة ب جميع نتظر استكماليومن ناحية أخرى، 

دره ـالقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة بطول إجمالي ق إلىالسيارة الداخلية 
والشروع في البحث عن التمويالت ، م د 2110وتكلفة تقديرية في حدود  كلم 385

  .الالزمة قصد اإلسراع في انطالق األشغال
  

وقد تم اإلنتهاء من اعداد ملف طلب العروض المتعلق بالقسط األول الرابط بين 
كلم ومن المنتظر أن يكون طلب العروض الخاص  188تونس وجلمة على طول 

جاهزا سنة ) القصرين –قفصة وجلمة  –سيدي بوزيد  –جلمة (باألقساط المتبقية 
وفي هذا اإلطار سيتم العمل على تسخير كل اإلمكانيات الالزمة قصد اإلسراع . 2016

  . 2016في تحرير حوزة المشروع خالل سنة 



نظـام أمـد

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية 

65

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب السابع عشر

تقديرات الحسابات
2016

 بحساب الدينار
م.ق 
2015

الصندوق الوطني لتحسين السكن   

الموارد 
النفقات 

8 000 000
8 000 000 18  000  000

18  000  000

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   

الموارد 
النفقات 

10 000 000
10 000 000 8  000  000

8  000  000

صندوق تنمية الطرقات السيارة 

الموارد 
النفقات 

000 000 18 الجملة :  26  000  000



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

17 وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية  الباب:

نفقات التصرف لسنة

66

2016

2016

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 008 93نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 150 2منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 267تأجير األعوان العاملين بالخارج حسب البرامج

000 425 95 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 374 54نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 235منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 24نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج

000 633 54 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 747نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 15منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 762 القسم الثالث  :  جملة

000 820 150الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

17 وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية  الباب:

نفقات التصرف لسنة

67

2016

2016

الفارق 2015 م. ق 

التأجير العموميالقسم األول  :

000 008 93نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 81 061 00011 947 000

000 150 2منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1 274 000876 000

000 267تأجير األعوان العاملين بالخارج حسب البرامج 113 000154 000

000 425 95 القسم األول  :  جملة 82 448 00012 977 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 374 54نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 54 609 000-235 000

000 000235 235منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 24نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج 24 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

17 وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية  الباب:

نفقات التصرف لسنة

68

2016

2016

الفارق 2015 م. ق 

000 633 54 القسم الثاني  :  جملة 54 633 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 747نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 762 000-15 000

000 00015 15منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 762 القسم الثالث  :  جملة 762 000

000 820 150الجملة  العامة 137 843 00012 977 000
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التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2016 نفقات التصرف لسنة

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية  17  الباب:
69

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%
500 863-000 052 50047 915 00047 887 0002 428 00035 541 32البنية التحتية للطرقات1 9-2804565008248000020235003

000 25-000 000215 000240 463 0001 160 00011 697 9تطوير البنية التحتية للطرقات1 15-10993700011375000143800014

صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك2
الريفية

22 844 00024 268 0001 424 00047 675 50046 837 000-838 500 6-270519500711050005855001

حماية المناطق العمرانية  و الشريط2
الساحلي

1 107 0002 037 000930 0001 364 5001 505 500141 000 841024715003542500107100043

000 000128 000465 000337 000111 160 0001 049 1حماية المناطق العمرانية من الفيضانات1 11381386000162500023900017

حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز2
المنشآت المينائية

58 000877 000819 0001 027 5001 040 50013 000 1 41211085500191750083200077

000 00015 00015 000235 000506 000271 298 0002 129 00014 831 11التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان3 19871210200014650000254800021
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%

000 00076 00076 6-000 000615 621التهيئة الترابية1 -1697000691000-6000-1

000 00015 00015 000235 000320 00085 000724 676 0004 952 3التعمير2 182764037000501100097400024

000 000110 000110 580 0001 838 0008 258 7اإلسكان3 2273680008948000158000021

500 7-500 00031 00039 519-000 715 0009 234 10تطوير و تنمية قطاع البناء4 -5-19102730009746500-526500-5

500 50031 00031 298 2-000 317 0007 615 9السياسة الوطنية للبناء1 -2496465007348500-2298000-24

500 7-500 0007 779 0001 398 0002 619ميثالية البناء العمومي2 287-10062650023980001771500283

000 15-000 000747 000762 000495 538 0005 043 0005 381 0007 116 00034 735 26القيادة و المساندة9 2810-23254000040401000786100024

000 000102 000102 000275 000275 000860 383 0004 523 3القيادة1 243900000476000086000022

000 15-000 000645 000660 000495 263 0005 768 0004 521 0006 733 00029 212 23المساندة2 2810-22864000035641000700100024

000 762  الجملة 762 000 54 633 000 54 633 000 12 977 000 95 425 000 82 448 00016137843000150820000129770009
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توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

71

البنية التحتية للطرقات1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطوير البنية التحتية للطرقات 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011369 697 00010 860 0001 163 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0103 607 0003 582 000-25 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0113 776 0004 779 0001 003 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012374 000413 00039 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014378 000382 0004 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01661 00073 00012 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0171 429 0001 631 000202 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03061 000-61 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03611 000-11 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

01137300 000300 000

مؤسسات البحث 04300 000300 000

مركز التجارب و تقنيات البناء 091300 000300 000

11 160 000 000 463 1جملة البرنامج الفرعي 9 697 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113622 844 00024 268 0001 424 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0109 371 0008 475 000-896 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0118 931 00011 120 0002 189 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012136 000108 000-28 000
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منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014751 000687 000-64 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016249 200242 000-7 200

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0173 355 0003 587 000232 000

تأجير العسكريين_ تأجير األعوان القارين  0186 0006 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03038 00036 000-2 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035100-100

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0366 7007 000300

24 268 000 000 424 1جملة البرنامج الفرعي 22 844 000

دالبنية التحتية للطرقات جملة 35 428 000
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حماية المناطق العمرانية  و الشريط الساحلي2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حماية المناطق العمرانية من الفيضانات 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 049 0001 160 000111 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010387 000373 000-14 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011410 000515 000105 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01251 00052 0001 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01436 00039 0003 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01610 00010 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017155 000171 00016 000

1 160 000 000 111جملة البرنامج الفرعي 1 049 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113658 000877 000819 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01020 000272 000252 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01122 000377 000355 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0124 00062 00058 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0142 30032 00029 700

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0167004 0003 300

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0179 000130 000121 000

877 000 000 819جملة البرنامج الفرعي 58 000

دحماية المناطق العمرانية  و الشريط الساحلي جملة 2 037 000
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التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التهيئة الترابية 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136621 000615 000-6 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010223 000200 000-23 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011231 000249 00018 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01245 00048 0003 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01427 00024 000-3 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 0003 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01793 00091 000-2 000

615 000 000 6-جملة البرنامج الفرعي 621 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعمير 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011362 678 0002 826 000148 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 014 000969 000-45 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0111 007 0001 211 000204 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012123 400106 000-17 400

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014111 000106 000-5 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01613 00014 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017398 000420 00022 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  0309 700-9 700

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035200-200

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0361 700-1 700

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011371 274 0001 850 000576 000

مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 161 274 0001 850 000576 000

وكالة التعمير لتونس  الكبرى 0011 274 0001 850 000576 000

4 676 000 000 724جملة البرنامج الفرعي 3 952 000
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلسكان 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011367 258 0008 838 0001 580 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0102 809 0002 970 000161 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0112 813 0003 905 0001 092 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012210 000290 00080 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014294 000316 00022 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01642 00046 0004 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0171 071 0001 311 000240 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03016 000-16 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0363 000-3 000

8 838 000 000 580 1جملة البرنامج الفرعي 7 258 000

دالتهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان جملة 14 129 000



76 نظـام أمـد

تطوير و تنمية قطاع البناء4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

السياسة الوطنية للبناء 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011369 502 0007 050 000-2 452 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0103 763 0002 384 000-1 379 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0113 573 0003 180 000-393 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012322 000161 000-161 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014371 000249 000-122 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01656 70030 000-26 700

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0171 405 0001 046 000-359 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  0309 600-9 600

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0361 700-1 700

تأجير األعوان العاملين بالخارج حسب البرامج 01139113 000267 000154 000

تأجير األعوان القاريـن_ تأجير األعوان العاملين بالخارج  001113 000267 000154 000

7 317 000 000 298 2-جملة البرنامج الفرعي 9 615 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

ميثالية البناء العمومي 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136619 0002 398 0001 779 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010215 000787 000572 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011236 0001 004 000768 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01249 700138 00088 300

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01425 00091 00066 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 30023 00021 700

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01792 000355 000263 000

2 398 000 000 779 1جملة البرنامج الفرعي 619 000

دتطوير و تنمية قطاع البناء جملة 9 715 000
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011363 523 0004 383 000860 000

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  00297 000195 00098 000

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004225 000180 000-45 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 131 0001 266 000135 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0111 240 0001 776 000536 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012187 000220 00033 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014120 000135 00015 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0156 0006 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0166 00026 00020 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01721 000570 000549 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030471 0007 300-463 700

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  03521 000200-20 800

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0364 0001 500-2 500

4 383 000 000 860جملة البرنامج الفرعي 3 523 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113623 212 00029 733 0006 521 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01011 071 0008 350 000-2 721 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0117 352 00015 500 0008 148 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012487 000417 000-70 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01330 00030 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014732 000832 000100 000

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

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01669 00073 0004 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0172 679 0003 750 0001 071 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030163 000153 000-10 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  0351 0001 000
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المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03628 00027 000-1 000

29 733 000 000 521 6جملة البرنامج الفرعي 23 212 000

دالقيادة و المساندة جملة 34 116 000

دالجملة  العامة 95 425 000
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توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

79

البنية التحتية للطرقات1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطوير البنية التحتية للطرقات 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236240 000215 000-25 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045240 000215 000-25 000

215 000 000 25-جملة البرنامج الفرعي 240 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223647 675 50046 837 000-838 500

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04595 000155 00060 000

مصاريف الصيانة_ هيكل الطرقات  41029 109 00019 937 000-9 172 000

مصاريف االستغالل_ هيكل الطرقات  4115 781 00013 900 0008 119 000

صيانة المسالك الريفية 41712 190 50012 345 000154 500

نفقات استغالل وصيانة أخرى 465500 000500 000

46 837 000 500 838-جملة البرنامج الفرعي 47 675 500

دالبنية التحتية للطرقات جملة 47 052 000

حماية المناطق العمرانية  و الشريط الساحلي2البرنـامج
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حماية المناطق العمرانية من الفيضانات 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236337 000465 000128 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04545 00040 000-5 000

مصاريف الصيانة_ المنشآت المائية  423272 000405 000133 000

مصاريف االستغالل_ المنشآت المائية  42420 00020 000

465 000 000 128جملة البرنامج الفرعي 337 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022361 027 5001 040 50013 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04530 00037 5007 500

معاليم العبور 2421 0001 000

مصاريف الصيانة_ الهياكل البحرية  430948 500960 00011 500

مصاريف االستغالل_ الهياكل البحرية  43149 00042 000-7 000

1 040 500 000 13جملة البرنامج الفرعي 1 027 500

دحماية المناطق العمرانية  و الشريط الساحلي جملة 1 505 500



81 نظـام أمـد

التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التهيئة الترابية 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223676 00076 000

األكرية واألداءات البلدية 02051 00051 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04525 00025 000

76 000 000 76جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعمير 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223685 00085 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04585 00085 000

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237235 000235 000

مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 16235 000235 000

وكالة التعمير لتونس  الكبرى 001235 000235 000

320 000 000 235جملة البرنامج الفرعي 85 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلسكان 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236110 000110 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045110 000110 000

110 000 000 110جملة البرنامج الفرعي

دالتهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان جملة 506 000
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تطوير و تنمية قطاع البناء4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

السياسة الوطنية للبناء 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022367 5007 500

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 0457 5007 500

نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج 0223924 00024 000

مصاريف المهمات_ نفقـات تسييـر المصالح بالخارج  0123 0003 000

مصاريف نقل األشخاص_ نفقـات تسييـر المصالح بالخارج  01411 00011 000

منح تقديرية لنقل األمتعة واألثاث_ نفقـات تسييـر المصالح بالخارج  0159 0009 000

مصاريف التصرف األخرى_ نفقـات تسييـر المصالح بالخارج  0211 0001 000

31 500 500 31جملة البرنامج الفرعي

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022367 500-7 500

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 0457 500-7 500

500 7-جملة البرنامج الفرعي 7 500

دتطوير و تنمية قطاع البناء جملة 31 500
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236275 000275 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045170 000170 000

مصاريف اإلستقباالت 15620 00020 000

مصاريف اإلقامة 15710 00010 000

مصاريف المهمات 16345 00045 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18630 00030 000

275 000 000 275جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022364 768 0005 263 000495 000

األكرية واألداءات البلدية 020108 000140 00032 000

استهالك الماء 021103 500110 0006 500

استهالك الكهرباء والغاز 022399 000495 00096 000

االتصاالت الهاتفية 023489 000570 00081 000

تراسل المعطيات 024140 000280 000140 000

تأثيث اإلدارة 03440 00040 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043156 500170 00013 500

شراء الوقود للتسخين 04410 0008 000-2 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045190 000195 0005 000

المراسالت اإلدارية 05435 00035 000

مصاريف الحسابات الجارية بالبريد 0552 0004 0002 000

معدات التصرف اإلداري 06210 00010 000

تأمين وسائل النقل 080230 000245 00015 000

اإلعتناء بالبنايات 09193 000150 00057 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 092130 500140 0009 500

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09330 00025 000-5 000

النفقات المباشرة للتنظيف 10335 00035 000
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لوازم المكاتب 111110 000110 000

المطبوعات الرسمية 11225 00025 000

الوثائق المكتوبة 12320 00020 000

الصحف والمجالت 12590 00090 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12640 00035 000-5 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 1275 0005 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 13590 00090 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13710 00010 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14587 000101 00014 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14675 00060 000-15 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1471 0001 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1484 0004 000

تطبيقات المخطط المديري المشترك لإلدارة 14935 00035 000

استغالل منظومات إعالمية أخرى 1508 0008 000

إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد 164100 000100 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165450 000450 000

المنحة اليومية للتنقل 174824 500900 00075 500

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 1848 0005 000-3 000

إشتراكات النقل 18525 00025 000

ملتقيات للتكوين 194120 000120 000

تربصات تكوين 19530 00030 000

التكوين المستمر 19660 00060 000

التكوين في اإلعالمية 19720 00020 000

النفقات المباشرة للتغذية 2055 0005 000

نفقات التداوي 21210 0005 000-5 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 2135 0003 000-2 000

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 21925 00025 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 23110 00010 000

اللجان الطبية 23215 00015 000

دفع الخطايا والتعويضات 234100 000100 000

معاليم الجوالن 24195 00095 000

معاليم العبور 24210 0005 000-5 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 24920 00020 000

اتفاقيات مع أطباء 30630 00020 000-10 000

نفقات التصرف األخرى 4034 0004 000

5 263 000 000 495جملة البرنامج الفرعي 4 768 000
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دالقيادة و المساندة جملة 5 538 000

دالجملة  العامة 54 633 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

86

البنية التحتية للطرقات1البرنـامج

دالبنية التحتية للطرقات جملة

التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعمير 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333715 000

مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 1615 000

وكالة التعمير لتونس  الكبرى 00115 000

15 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان جملة 15 000

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336102 000102 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  23450 00050 000
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جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  23610 0006 000-4 000

منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان_ تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية  5536 0008 0002 000

جمعية مؤتمر الطريق_ منظمات ذات صبغة خصوصية  8116 5007 000500

مجلس وزراء اإلسكان العرب_ منظمات ذات صبغة خصوصية  8128 5009 000500

الطريق العابرة للصحراء اإلفريقية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  81320 00021 0001 000

مركز األمم المتحدة للمستوطنات_ منظمات ذات صبغة خصوصية  8141 0001 000

102 000 000 102جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336660 000645 000-15 000

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

251660 000645 000-15 000

645 000 000 15-جملة البرنامج الفرعي 660 000

دالقيادة و المساندة جملة 747 000

دالجملة  العامة 762 000



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

88

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

17 الباب:
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

2016

21500002680000235000865000150005500024000003600000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

3000002680000668000250003000003373000 مؤسسات البحث

185000023500019700015000300002100000227000 مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

647000013800003320008182000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

647000013800003320008182000 مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

000 782 00011 400 0002 000387 00015 245 0002 000235 150 0009 150 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

89

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

17 الباب:
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

3000002680000668000250003000003373000مؤسسات البحث

185000023500019700015000300002100000227000مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

000 600 0003 400 0002 00055 00015 000865 000235 680 0002 150 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

90

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

17 الباب:
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

3000002680000668000250003000003373000مؤسسات البحث

3000002680000668000250003000003373000 مركز التجارب و تقنيات البناء

185000023500019700015000300002100000227000مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

185000023500019700015000300002100000227000 وكالة التعمير لتونس  الكبرى

000 600 0003 400 0002 00055 00015 000865 000235 680 0002 150 2الجملة  العامة
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توزيع نفقات التصرف لسنة

91

17 الباب:
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
البنية التحتية للطرقات

1

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

تطوير البنية التحتية للطرقاتالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

3000002680000668000250003000003373000 مؤسسات البحث

3000002680000668000250003000003373000 مركز التجارب و تقنيات البناء

3 373 000 300 000 25 000 668 000 2 680 000 300 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

3 373 000 300 000 25 000 668 000 2 680 000 300 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

92

17 الباب:
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان

3

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التعميرالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

185000023500019700015000300002100000227000 مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

185000023500019700015000300002100000227000 وكالة التعمير لتونس  الكبرى

227 000 2 100 000 30 000 15 000 197 000 235 000 1 850 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

227 000 2 100 000 30 000 15 000 197 000 235 000 1 850 000 جملة البرنامج 3

000 600 3الجملة  العامة 2 400 000 55 000 15 000 865 000 235 000 2 680 000 2 150 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
93

توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

17 الباب:

2016

البنية التحتية للطرقات
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
تطوير البنية التحتية للطرقات البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 673 3مؤسسات البحث 3 673 000 3 373 000 300 000

000 673 3مركز التجارب و تقنيات البناء 3 673 000 3 373 000 300 000

000 673 13 جملة البرنامج الفرعي  3 673 000 3 373 000 300 000

13 673 000 3 673 000 3 373 000 000 300جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
94

توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

17 الباب:

2016

التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان
3 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
التعمير البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 327 2مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 2 327 000 227 000 2 100 000

000 327 2وكالة التعمير لتونس  الكبرى 2 327 000 227 000 2 100 000

000 327 22 جملة البرنامج الفرعي  2 327 000 227 000 2 100 000

32 327 000 2 327 000 227 000 000 100 2جملة البرنامج 

000 000 0006 000 0006 600 0003 400 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

95

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

17 الباب:
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

647000013800003320008182000مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

000 182 0008 000332 380 0001 470 6الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

96

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

17 الباب:
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

647000013800003320008182000مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

647000013800003320008182000 وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

000 182 0008 000332 380 0001 470 6الجملة  العامة
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توزيع نفقات التصرف لسنة

97

17 الباب:
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان

3

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

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلسكانالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار

647000013800003320008182000 مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية

647000013800003320008182000 وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

8 182 000 332 000 1 380 000 6 470 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

8 182 000 332 000 1 380 000 6 470 000 جملة البرنامج 3
000 182 8الجملة  العامة 332 000 1 380 000 6 470 000



نظـام أمـد
98

توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

17 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان
3 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

اإلسكان البرنامج الفرعي  3

جملة المقابيض

000 182 8مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 8 182 000 8 182 000

000 182 8وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني 8 182 000 8 182 000

000 182 38 جملة البرنامج الفرعي  8 182 000 8 182 000

38 182 000 8 182 000 8 182 000 جملة البرنامج 
000 182 0008 182 0008 182 8الجملة  العامة
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توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

33 متصرف مستشارمتصرف

13 متصرف رئيسمتصرف مستشار

113 متصرفملحق إدارة

103 كاتب تصرفمستكتب إدارة

103 ملحق إدارةكاتب تصرف

53 مهندس عاممهندس رئيس

263 مهندس رئيسمهندس أول

13 مهندس أولمهندس أشغال

23 مهندس معماري عاممهندس معماري رئيس

53 مهندس معماري رئيسمهندس معماري أول

13 معماري رئيسمعماري أول

13 مساعد تقنيعون تقني



100 نظـام أمـد

103 تقني رئيستقني أول

603 تقني أولتقني

146جملة البرنامج الفرعي

146القيادة و المساندة جملة

146الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 82تكلفة الترقيـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

101

2016توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

البنية التحتية للطرقاتالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  1 257 500

تطوير البنية التحتية للطرقاتالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

321 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 عون إستقبال
5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس رئيس

4 مهندس أول
13سلك العملة

1 4عامل صنف 

10 8عامل صنف 

2 9عامل صنف 
1سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر

1 رئيس مخبر عام
16السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

2 تقني رئيس

5 تقني أول

2 مساعد تقني

7 تقني

36جملة البرنامج الفرعي
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صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

936 500

4السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2 ملحق إدارة

2 كاتب تصرف
119سلك العملة

5 1عامل صنف 

3 2عامل صنف 

2 4عامل صنف 

2 6عامل صنف 

7 7عامل صنف 

62 8عامل صنف 

14 9عامل صنف 

24 10عامل صنف 
21السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

2 تقني رئيس

11 تقني أول

7 تقني

1 مساعد تقني

144جملة البرنامج الفرعي

180جملة البرنامج



103 نظـام أمـد

حماية المناطق العمرانية  و الشريط الساحليالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  38 500

حماية المناطق العمرانية من الفيضاناتالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

5 500

1سلك العملة

1 8عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

33 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة
1سلك العملة

1 6عامل صنف 
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول

3جملة البرنامج الفرعي

4جملة البرنامج
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التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكانالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  259 000

التهيئة الترابيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

11 000

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول

1جملة البرنامج الفرعي

التعميرالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

45 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 كاتب تصرف
3سلك العملة

1 7عامل صنف 

2 8عامل صنف 
3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني أول

2 تقني

7جملة البرنامج الفرعي

اإلسكانالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

203 000

6السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

3 ملحق إدارة

3 كاتب تصرف
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس رئيس
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6سلك العملة

1 7عامل صنف 

1 8عامل صنف 

3 9عامل صنف 

1 10عامل صنف 
10السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

7 تقني أول

2 تقني

1 مساعد تقني

23جملة البرنامج الفرعي

31جملة البرنامج
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تطوير و تنمية قطاع البناءالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  371 000

السياسة الوطنية للبناءالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

245 000

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة

1 كاتب تصرف
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس رئيس
15سلك العملة

1 6عامل صنف 

1 7عامل صنف 

5 8عامل صنف 

8 10عامل صنف 
22السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

7 تقني أول

12 تقني

3 مساعد تقني

40جملة البرنامج الفرعي

ميثالية البناء العموميالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

126 000

4السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

2 مهندس رئيس

1 مهندس أول

1 مهندس أشغال
2سلك العملة

1 8عامل صنف 

1 10عامل صنف 
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2سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

2 مهندس معماري عام

8جملة البرنامج الفرعي

48جملة البرنامج
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القيادة و المساندةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  305 000

القيادةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

113 000

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2 ملحق إدارة
4السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس عام

2 مهندس رئيس

1 مهندس أول
4سلك العملة

1 2عامل صنف 

1 8عامل صنف 

2 9عامل صنف 
1سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

1 مهندس معماري عام
3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

3 تقني

14جملة البرنامج الفرعي

المساندةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

192 000

5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 متصرف رئيس

4 ملحق إدارة
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس عام
20سلك العملة

2 2عامل صنف 
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2 5عامل صنف 

3 7عامل صنف 

6 8عامل صنف 

3 1عامل صنف 

1 4عامل صنف 

3 9عامل صنف 

26جملة البرنامج الفرعي

40جملة البرنامج

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

303

2 231 000

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

110

توزيع األعوان المرخص فيهم

البنية التحتية للطرقاتالبرنـامج :

تطوير البنية التحتية للطرقاتالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

57 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
11 متصرف
3 متصرف مستشار
13 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
10 عون إستقبال
17 كاتب تصرف

140 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس مساعد
27 مهندس رئيس
9 مهندس عام

102 مهندس أول

155 سلك العملة
8 1عامل صنف 
5 2عامل صنف 
10 3عامل صنف 
8 4عامل صنف 
8 5عامل صنف 
13 6عامل صنف 
11 7عامل صنف 
47 8عامل صنف 
21 9عامل صنف 
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24 10عامل صنف 

1 سلك معماري اإلدارة
1 معماري أول

1 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
1 أستاذ التعليم العالي

1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
1 ممرض الصحة العمومية

1 سلك مستشاري المصالح العمومية
1 مستشار المصالح العمومية

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

214 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
31 مساعد تقني
17 عون تقني
8 تقني رئيس
44 تقني أول
114 تقني

571جملة البرنامج الفرعي

صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفيةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

97 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
2 متصرف
15 ملحق إدارة
24 مستكتب إدارة
2 راقن
17 عون إستقبال
1 راقن مساعد
36 كاتب تصرف

44 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
6 مهندس رئيس
2 مهندس عام
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31 مهندس أول
5 مهندس أشغال

1 236 سلك العملة
194 1عامل صنف 
60 2عامل صنف 
37 3عامل صنف 
53 4عامل صنف 
87 5عامل صنف 
62 6عامل صنف 
101 7عامل صنف 
363 8عامل صنف 
126 9عامل صنف 
153 10عامل صنف 

1 سلك العسكريين
1 رائد

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

300 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
60 مساعد تقني
13 عون تقني
5 تقني رئيس
69 تقني أول
153 تقني

679 1جملة البرنامج الفرعي

250 2البنية التحتية للطرقات جملة
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حماية المناطق العمرانية  و الشريط الساحليالبرنـامج :

حماية المناطق العمرانية من الفيضاناتالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

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

16 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
6 مهندس رئيس
10 مهندس أول

32 سلك العملة
8 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
1 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
10 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

18 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 مساعد تقني
8 عون تقني
3 تقني أول
6 تقني

70جملة البرنامج الفرعي

حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائيةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

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

15 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
6 مهندس رئيس
3 مهندس عام
6 مهندس أول

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

10 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 مساعد تقني
1 عون تقني
2 تقني رئيس
1 تقني أول
5 تقني

40جملة البرنامج الفرعي

110حماية المناطق العمرانية  و الشريط الساحلي جملة
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التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكانالبرنـامج :

التهيئة الترابيةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

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

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
3 مهندس عام

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

3 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
1 مهندس معماري رئيس
1 مهندس معماري عام
1 مهندس معماري أول

3 سلك معماري اإلدارة
1 معماري رئيس
2 معماري أول

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئيس مخبر عام

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

5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 عون تقني
2 تقني رئيس
1 تقني أول
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1 تقني

30جملة البرنامج الفرعي

التعميرالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

23 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف
9 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
1 راقن مساعد
8 كاتب تصرف

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس رئيس
4 مهندس أول

24 سلك العملة
2 1عامل صنف 
1 7عامل صنف 
13 8عامل صنف 
6 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 

22 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
6 مهندس معماري رئيس
4 مهندس معماري عام
12 مهندس معماري أول

12 سلك معماري اإلدارة
12 معماري أول

58 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
6 مساعد تقني
3 عون تقني
3 تقني رئيس
8 تقني أول
38 تقني
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145جملة البرنامج الفرعي

اإلسكانالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

87 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
9 متصرف
2 متصرف مستشار
21 ملحق إدارة
17 مستكتب إدارة
6 عون إستقبال
32 كاتب تصرف

84 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
22 مهندس رئيس
2 مهندس عام
58 مهندس أول
2 مهندس أشغال

76 سلك العملة
3 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 
28 8عامل صنف 
9 9عامل صنف 
10 10عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل
1 محلل مركزي

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي مساعد

22 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
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3 مهندس معماري رئيس
4 مهندس معماري عام
15 مهندس معماري أول

8 سلك معماري اإلدارة
3 معماري رئيس
5 معماري أول

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

177 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
27 مساعد تقني
14 عون تقني
3 تقني رئيس
32 تقني أول
101 تقني

458جملة البرنامج الفرعي

633التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان جملة
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تطوير و تنمية قطاع البناءالبرنـامج :

السياسة الوطنية للبناءالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

60 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
2 متصرف
11 ملحق إدارة
14 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
1 راقن مساعد
30 كاتب تصرف

46 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس مساعد
7 مهندس رئيس
1 مهندس عام
36 مهندس أول
1 مهندس أشغال

94 سلك العملة
5 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
7 6عامل صنف 
13 7عامل صنف 
32 8عامل صنف 
9 9عامل صنف 
14 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل رئيس

9 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
3 مهندس معماري رئيس
2 مهندس معماري عام
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4 مهندس معماري أول

2 سلك مستشاري المصالح العمومية
2 مستشار المصالح العمومية

188 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
28 مساعد تقني
8 عون تقني
6 تقني رئيس
44 تقني أول
102 تقني

400جملة البرنامج الفرعي

ميثالية البناء العموميالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 ملحق إدارة
4 كاتب تصرف

35 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
16 مهندس رئيس
19 مهندس أول

14 سلك العملة
1 1عامل صنف 
2 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

7 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
3 مهندس معماري رئيس
4 مهندس معماري أول

43 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
6 مساعد تقني
4 عون تقني
5 تقني أول
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28 تقني

104جملة البرنامج الفرعي

504تطوير و تنمية قطاع البناء جملة
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القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

3 أسالك مختلفة
3 رتب مختلفة

40 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
3 متصرف
1 متصرف مستشار
4 متصرف رئيس
6 ملحق إدارة
9 مستكتب إدارة
2 راقن
5 عون إستقبال
10 كاتب تصرف

37 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
18 مهندس رئيس
11 مهندس عام
8 مهندس أول

110 سلك العملة
20 1عامل صنف 
12 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
12 4عامل صنف 
7 6عامل صنف 
7 7عامل صنف 
37 8عامل صنف 
9 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل

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

1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
1 أخصائي اجتماعي

3 سلك مستشاري المصالح العمومية
3 مستشار المصالح العمومية

41 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
8 مساعد تقني
10 عون تقني
2 تقني رئيس
10 تقني أول
11 تقني

243جملة البرنامج الفرعي

المساندةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

3 أسالك مختلفة
3 رتب مختلفة

406 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
78 متصرف
34 متصرف مستشار
4 متصرف رئيس
1 متصرف عام

161 ملحق إدارة
36 مستكتب إدارة
3 راقن
9 عون إستقبال
1 راقن مساعد
79 كاتب تصرف

113 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
4 مهندس رئيس
2 مهندس عام

107 مهندس أول
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667 سلك العملة
172 1عامل صنف 
27 2عامل صنف 
16 3عامل صنف 
108 4عامل صنف 
80 5عامل صنف 
114 6عامل صنف 
34 7عامل صنف 
70 8عامل صنف 
28 9عامل صنف 
18 10عامل صنف 

6 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
3 محلل
1 محلل رئيس
2 واضع برامج

2 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 حافظ مكتبات أو توثيق
1 مكتبي أو موثق

17 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
1 مهندس معماري عام
16 مهندس معماري أول

14 سلك معماري اإلدارة
14 معماري أول

17 سلك مستشاري المصالح العمومية
17 مستشار المصالح العمومية

57 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
2 متصرف رئيس في الوثائق و األرشيف
2 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
20 متصرف في الوثائق و األرشيف
33 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

301 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
18 مساعد تقني
17 عون تقني
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1 تقني رئيس
16 تقني أول
249 تقني

603 1جملة البرنامج الفرعي

846 1القيادة و المساندة جملة

343 5الجملة  العامة
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المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب 

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

وكالة التعمير لتونس  الكبرى

السلك اإلداري المشترك لإلدارات
العمومية

16,02000متصرف مستشارمتصرف

36,03000متصرفملحق إدارة

سلك العملة

236,0300عامل صنف 1عامل صنف 

16,0مستكتب إدارة 6عامل صنف 

926,0150عامل صنف 8عامل صنف 

السلك التقني المشترك لإلداراتسلك العملة
العمومية

16,0600مساعد تقني10عامل صنف 

سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

16,02350مهندس معماري رئيسمهندس معماري أول

السلك التقني المشترك لإلدارات
العمومية

16,01600تقنيمساعد تقني

16,01000مساعد تقنيعون تقني

26,03000تقني أولتقني

---- جملة المؤسسة :  1614000
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الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

----   الجملة العامة :  1614000
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توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب 
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة السلك و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة التعمير لتونس  الكبرى

122000السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

122000متصرف رئيس 

12000سلك العملة

1012000عامل صنف  

214400السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

112000تقني أول 

12400تقني 

438400جملة المؤسسة : 

438400  الجملة العامة : 
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توزيع األعوان القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

مركز التجارب و تقنيات البناء

26السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

4متصرف 

1متصرف مستشار 

1متصرف رئيس 

12ملحق إدارة 

4مستكتب إدارة 

4كاتب تصرف 

29السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

4مهندس رئيس 

1مهندس عام 

23مهندس أول 

1مهندس أشغال 

71سلك العملة

110عامل صنف  

24عامل صنف  

45عامل صنف  

519عامل صنف  

66عامل صنف  

71عامل صنف  

88عامل صنف  
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السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

96عامل صنف  

1012عامل صنف  

1سلك المهندسين في علم طبقات األرض 

1مهندس رئيس في علم طبقات األرض 

2سلك العسكريين

2مقدم 

2سلك الضباط و البحارة بجيش البحر 

1رائد بالبحرية 

1نقيب بالبحرية 

1سلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري 

1أستاذ التعليم العالي العسكري 

61السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

3مساعد تقني 

9تقني أول 

49تقني 

193جملة المؤسسة : 

وكالة التعمير لتونس  الكبرى

22السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

9متصرف 

1متصرف مستشار 

2متصرف رئيس 

5ملحق إدارة 

2مستكتب إدارة 

1عون إستقبال 

2كاتب تصرف 
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السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

4السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

3مهندس رئيس 

1مهندس أول 

17سلك العملة

14عامل صنف  

24عامل صنف  

31عامل صنف  

62عامل صنف  

71عامل صنف  

81عامل صنف  

94عامل صنف  

8سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

4محلل 

2محلل مركزي 

1تقني مخبراإلعالمية 

1واضع برامج 

2سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

1مكتبي أو موثق 

1حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق 

7سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

2مهندس معماري رئيس 

2مهندس معماري عام 

3مهندس معماري أول 

2سلك معماري اإلدارة

2معماري أول 
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السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

1سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

1متصرف في الوثائق و األرشيف 

13السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

3مساعد تقني 

2عون تقني 

4تقني أول 

4تقني 

76جملة المؤسسة : 

269  الجملة العامة : 
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المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

12000أعوان المساندة أو التسيير  2

6000ملحق إدارة  1

6000ملحق إدارة أول  1

4000أعوان التنفيذ  1

4000عون تنظيف  1

316000جملة المؤسسة : 

316000  الجملة العامة : 
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توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة  التهذيب  والتجديد  العمراني

96اإلطارات

10متصرف عام 

4متصرف رئيس 

9متصرف مستشار 

7مهندس عام 

3مهندس رئيس 

40مهندس أول 

4مهندس معماري عام 

2مهندس معماري أول 

8متصرف 

9مهندس 

99أعوان المساندة أو التسيير 

6ملحق إدارة 

48مهندس مساعد 

4فني سامي مختص 

5كاتب تصرف 

7كاتب مديرية 

5مساعد فني 

1عون فني مختص 

10مستكتب إدارة 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

13ملحق إدارة أول 

24أعوان التنفيذ 

2عون إستقبال 

6حارس 

4سائق 

6ميكانيكي 

6عون تنظيف 

219جملة المؤسسة : 

219  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات التنمية لسنة

17  الباب:

( بحساب الدينار )

000 936 000613 914 073 1اإلستثمارات المباشرة

1 900 0001 900 000

1 006 300 000

893 897 000

دينارا000 625 419 1 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2016

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

2 082 114 000

136

278 061 000

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية 



نفقات التنمية لسنة

البــنود

17  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

90 225

1 327 500

1 900

306 458423 296468 300257 241

767 456190 640538 00020 820

1 9001 900

التعهد

774 758680 537

1 305 456211 460

1 9001 900

1 417 7251 073 914613 9361 006 300278 0612 080 214891 997

1 9001 9001 9001 9001 900

1 419 6251 075 814615 8361 006 300278 0612 082 114893 897

 II جملة فرعية

2016

137

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية 



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية  الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

138نظـام أمـد

 دينار1000بحساب 

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2015

تقديرات

2016

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20152016

1 البنية التحتية للطرقات: البرنامج

1 861 000181 161:البرنامج الفرعي 264 441292 03027 58960060020 861425 44149 050 474 491 101312تطوير البنية التحتية للطرقات

2 200 0007 6:البرنامج الفرعي 218 600182 970-35 6301 200224 600-34 430 190 170 15-1620-صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية

000 041600167 1483جملة البرنامج 475 000-8 041600189 06122 061650 041664 66114 620 -2132

2 حماية المناطق العمرانية  و الشريط الساحلي: البرنامج

1 000 00025 28:البرنامج الفرعي 22 10027 0004 900-3 00050 1001 900 52 000 114-22حماية المناطق العمرانية من الفيضانات

2 100 1-100 6007-300 9001 5001-700 2004 5:البرنامج الفرعي 6 000 15-10-حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت ا

000 30028 9001 3001 227جملة البرنامج 31 7004 400-60025 000-3 00057 20058 000800 16-111

3 التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان: البرنامج

1 6807709068090:البرنامج الفرعي 770 1313التهيئة الترابية

2 020 2805 0201 3005 2806 1:البرنامج الفرعي 6 300 392392التعمير

3 000 00064 70:البرنامج الفرعي 42 50080 00037 500-6 000112 50031 500 144 000 928-88اإلسكان

000 46070 344جملة البرنامج 87 07042 61064 000-6 000114 460151 07036 610 96-932

4 تطوير و تنمية قطاع البناء: البرنامج

1 190190190:البرنامج الفرعي 190 السياسة الوطنية للبناء
2 256 10016 2561 35616 10017 1:البرنامج الفرعي 17 356 478 4781 1ميثالية البناء العمومي

446 54616 10017 4461 54616 10017 41جملة البرنامج 1 4951 495

9 القيادة و المساندة: البرنامج

2 160-780 1602-620 7802 2:البرنامج الفرعي 2 620 6-6-المساندة

160-620 7802 1602-620 7802 92جملة البرنامج -6-6



316 89768 581893 061825 06113 000278 900265 9001 2551 93655 681613 558الجملة العامة 1058



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابيةالجزء:

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية  الباب:

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

140نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة 

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للميزانية 

20152016
%%%

1 البنية التحتية للطرقات: البرنامج
1 050 49تطوير البنية التحتية للطرقات:البرنامج الفرعي 474 491 425 441 20 861 181 861 161 000 28 189 292 630 264 441111312

2 430 34-صيانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية:البرنامج الفرعي 190 170 224 600 1 200 7 200 6 000 -35 630 182 970 218 600-1620-15

620 66114 041664 061650 06122 000189 441167 7-600 041475 1483جملة البرنامج -2132

2 حماية المناطق العمرانية  و الشريط الساحلي: البرنامج
1 900 1حماية المناطق العمرانية من الفيضانات:البرنامج الفرعي 52 000 50 100 -3 000 25 000 28 000 4 900 27 000 22 10022-114

2 100 1-حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينا:البرنامج الفرعي 6 000 7 100 -1 100 6 000 7 100-15-15

000800 20058 00057 3-000 00025 80028 0003 20033 229جملة البرنامج 13-111

3 التهيئة الترابية و التعمير و اإلسكان: البرنامج
1 90التهيئة الترابية:البرنامج الفرعي 770 680 90 770 6801313

2 020 5التعمير:البرنامج الفرعي 6 300 1 280 5 020 6 300 1 280392392

3 500 31اإلسكان:البرنامج الفرعي 144 000 112 500 -6 000 64 000 70 000 37 500 80 000 42 50088-928

610 07036 460151 000114 6-000 00064 61070 07042 46087 344جملة البرنامج 96-932

4 تطوير و تنمية قطاع البناء: البرنامج
1 190السياسة الوطنية للبناء:البرنامج الفرعي 190 190 190
2 256 16ميثالية البناء العمومي:البرنامج الفرعي 17 356 1 100 16 256 17 356 1 1001 4781 478

446 54616 10017 4461 54616 10017 41جملة البرنامج 1 4951 495

9 القيادة و المساندة: البرنامج



2 160-المساندة:البرنامج الفرعي 2 620 2 780 -160 2 620 2 780-6-6

160-620 7802 1602-620 7802 92جملة البرنامج -6-6

316 68الجملة العامة 893 897 13 061 278 061 265 000 55 255 615 836 560 5811058 825 581



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

142

17 الباب:

دراسات عامة 066001 050150

بناءات إدارية 066031 5602 0601 370

تجهيزات إدارية 06604600600600

برامج إعالمية 06605500750

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607150150150

مصاريف مختلفة 066081 2501 2691 290

الطرقات و الجسور 06694779 985592 580946 370475 000785 300189 061

الهياكل البحرية 066962 4002 4004 600

حماية المدن من الفيضانات 0669814 22522 00018 77527 00022 00025 000

التهيئة العمرانية 066993 7304 1806 000

العمران 067001 8101 81016 506

اإلسكان 0670194 00080 000199 00064 000

التهيئة الترابية 06707-2 565750520

803 145614 5801 073 914613 9361 006 300278 061 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

143

17 الباب:

دراسات عامة 066001 050150

بناءات إدارية 06603644470

برامج إعالمية 06605500750

مصاريف مختلفة 066081940

الطرقات و الجسور 0669426 20542 960202 870294 600247 300168 241

الهياكل البحرية 066963 200

حماية المدن من الفيضانات 0669872522 0005 27524 50022 00025 000

التهيئة العمرانية 066994503 100

العمران 067001 0001 00016 006

اإلسكان 0670194 00080 000199 00064 000

التهيئة الترابية 06707-2 665650480

25 26564 960306 458423 296468 300257 241 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

144نظـام أمـد

17 الباب:

د1000بحساب 
البنیة التحتیة للطرقات1البرنامج

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

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

رادس - الوادي حلق جسر  500 00 0116

500 9003 0004 20037برنامج  - الطرقات  المهيكلة للمدن  00 0180

200تطوير الشبكة  الجهوية للطرقات 00 0182

200تهيئة المسالك الريفية 00 0183

2004300برنامج - تهيئة الشبكة المرقمة للطرقات  00 0195
2008360540تهيئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج 00 0238

2009200300 و 2008تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي 00 0239

060 3403 1502 1501 20091 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي  00 0240

430 4007 5705 0506 7405 7505 20085طرقات تونس الكبرى  برنامج  00 0242

900 20087طرقات مهيكلة للمدن  برنامج  00 0243

910 8405 200910طرقات مهيكلة للمدن برنامج  00 0248
900 6003 20092تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0251

220 3201 20091تدعيم شبكة الطرقات برنامج  00 0252

200980دراسات خاصة بالطرقات برنامج  00 0253

920 40013 93034 5005 40017 00034 200918طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0254

2010200دراسات خاصة بالطرقات برنامج  00 0269

20104060بناء جسور برنامج  00 0272
320 4604 3803 3404 46020 3403 201020تطوير الشبكة الجهوية للطرقات برنامج  00 0273

2010160360تهيئة المسالك الريفية برنامج  00 0274

700 8002 20101تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0275

000 0002 30-إقتناء أراضي و عقارات و تحويل الشبكات بالطرقات السيارة 00 0282

2011300برنامج - دراسات خاصة بالطرقات  00 0288

2011870750برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة  00 0289
2011540960برنامج - بناء جسور  00 0290

400 1005 5طرقات مهيكلة بسوسة ومدنين 00 0291

190 20116101برنامج - تهيئة المسالك الريفية  00 0292

000 20111برنامج - طرقات تونس الكبرى  00 0293

000 0002 20112برنامج - طرقات مهيكلة للمدن  00 0294

2011700950برنامج -تطوير الشبكة الجهوية للطرقات 00 0295
750 7503 4برنامج الطرقات المؤدية إلى المرفأ المالي برواد 00 0296
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06694

000 1دراسات خاصة بالطرقات السيارة 00 0299

711 47010 33016 61-600 23- كلم من المسالك الريفية349تهيئة  00 0301

170 0509 17020 6009 05021 60020 201221طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0303

350 60018 300100 0008 00020 25-2012طرقات مهيكلة بالمدن الكبرى برنامج  00 0304

850 50014 20128تطوير الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج  00 0306

900 30014 201214تهيئة المسالك الريفية برنامج  00 0307

400دراسات خاصة بالطرقات 00 0312

300دراسات خاصة بالمسالك الريفية المقترحة من المجالس الجهوية 00 0314

2013500دراسات خاصة بالطرقات برنامج  00 0317

000 20131طرقات بتونس الكبرى برنامج  00 0320

300 15تحسين الطرقات الحدودية 00 0321

000 0005 201310إنتزاع أراضي برنامج  00 0323

000 0002 4 بالكاف60تهيئة الطريق الجهوية رقم  33 0326

570 57014 60024 10012 05021 8058 20148تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0328

120 1203 1003 1002 1102-860 20142بناء جسور برنامج  00 0329

400 60011 0007 28-000 22-2014تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج  00 0330

000500 20141دراسات خاصة بالطرقات برنامج  00 0331

000 0003 10027 1005 00015 00027 20148طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0333

2014100200دراسة خاصة بالمسالك الريفية برنامج  00 0334

000 201510طرقات تونس الكبرى برنامج  00 0342

250 8002 5003 9001 8001 9003 1منعرج تالة بوالية القصرين  42 0343

000 201510برنامج - طرقات بمداخل المدن   00 0344
-5 19513 060145 840199 130222 400161 041 06694جملــة الفصـل
-5 19513 060145 840199 130222 400161 041 1جملــة البرنامج الفرعي

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

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة 2البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

800 3004 3002 2معالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة 00 0298
200 9007 10024 9004 90024 10029 29تهيئات السالمة المرورية على الشبكة المرقمة 00 0308

000 78045 23إصالح اضرار الفيضانات 00 0311

000 3الصيانة الدورية للمسالك الريفية 00 0313

500 0001 20134تهيئة للسالمة المرورية برنامج  00 0318

500 20141برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات  00 0335

20145050دراسات خاصة بصيانة الطرقات برنامج  00 0336
000 00017 20151الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور برنامج  00 0340

520 00018 20151برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية  00 0341
31 40029 90057 03095 47024 9007 200 06694جملــة الفصـل

31 40029 90057 03095 47024 9007 200 2جملــة البرنامج الفرعي
26 20542 960202 870294 600247 300168 241 1جملــة البرنامج



146 نظـام أمـد

حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي2البرنامج

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

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1البرنامج الفرعي

حماية المدن من الفيضانات 06698

150الفيضانات من المدن بحماية خاصة دراسات  00 0001

350250أراضي إقتناء  00 0002

600الفيضانات من الشط حمام مدينة حماية 13 0059

الفيضانات من باجة مدينة حماية  600 31 0087

750الفيضانات من فريانة مدينة حماية   42 0093

200 1حماية منطقة دوار هيشر بمنوبة من الفيضانات 14 0108

000 4الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات 00 0139

000 00025 00022 0004 0004 22حماية تونس الغربية من الفيضانات 11 0143

170حماية مدينة غار الدماء من الفيضانات 32 0164

100حماية المزطورية بتطاوين من الفيضانات 83 0168

900حماية مدينة قلعة السنان من الفيضانات 33 0288

800حماية مدينة المطوية من الفيضانات 81 0290

200 7257251حماية مدينة الرديف من الفيضانات 71 0291

280حماية مدينة تطاوين من الفيضانات 83 0292

800 1تهيئة حوض تجميع مياه السيالن بضفاف بحيرة تونس الشمالية 11 0293

500حماية مدينتي الحمامات ونابل من الفيضانات 21 0295

600حماية مدينة وادي مليز من الفيضانات 32 0297

800حماية مدينة سيدي عويدات من الفيضانات 22 0299

500حماية مدينة العال من الفيضانات 41 0300

500حماية مدينة قصر غيالن من الفيضانات 73 0301

100 1حماية مدينة المتلوي من الفيضانات 71 0302

400حماية مدينة السرس من الفيضانات 33 0303

600حماية مدينة برقو من الفيضانات 34 0304

800حماية مدينة سبيطلة من الفيضانات 42 0305

800حماية مدينة المزونة من الفيضانات 43 0306

200200حماية مدينة برج العامري من الفيضانات 14 0307

900 العابرة لمشروع تبرورة4تهيئة مصب القنال الحزامي كلم   61 0308
72522 0005 27524 50022 00025 000 06698جملــة الفصـل
72522 0005 27524 50022 00025 000 1جملــة البرنامج الفرعي

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

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت
المینائیة

2البرنامج الفرعي

الهياكل البحرية 06696

العمومية البحرية األمالك   50 00 0004

150البحريــــة بالهياكل خاصة دراسة 00 0010
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06696

500حماية فالز هرقلة من اإلنجراف البحري 51 0025

000 2حماية فالز المنستير من االنجراف البحري 52 0043

500حماية شاطئ المامونية من اإلنجراف البحري 21 0048
3 200 06696جملــة الفصـل
3 200 2جملــة البرنامج الفرعي

72522 0005 27527 70022 00025 000 2جملــة البرنامج
التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3البرنامج

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

التھیئة الترابیة 1البرنامج الفرعي

برامج إعالمية 06605

250منظومة المعلومات الجغرافية 00 0005
250 06605جملــة الفصـل

التهيئة الترابية 06707

20012األمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية 00 0002

228-دراسات و بحوث ميدانية مختلفة 00 0003

506-مسح تبوغرافي و خرائط 00 0005

110-المثال التوجيهي لتونس الكبري 00 0006

711-المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني 00 0008

657-األمثلة التوجيهية للمناطق الحساسة 00 0011

103-دراسة التهيئة الترابية والنسيج الصناعي 00 0023

25دراسة تنمية وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة  00 0024

300100-دراسة األحواض الساكبة للشمال 00 0026

235الخارطة الوطنية للبنية األساسية والتجهيزات الجماعية 00 0027

150المرصد الترابي 00 0028

إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والتنمية بواليات سيدي بوزيد
والقصرين وجندوبة والكاف

-5033 00 0029

200إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والتنمية بواليتي المهدية وقابس 00 0030

80األمثلة التوجيهية للتهيئة لواليات تطاوين وسليانة وزغوان 00 0032

35األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات قفصة وتوزر وباجة 00 0033

30دراسة حول التهيئة الترابية والالمركزية 00 0034

30دراسة وضع مخطط إتصال لإلدارة العامة للتهيئة الترابية 00 0035
-2 665650480 06707جملــة الفصـل
-2 665650730 1جملــة البرنامج الفرعي

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

التعمیر 2البرنامج الفرعي

التهيئة العمرانية 06699

050 2التوبوغرافي المسح 00 0001
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06699

700الصور الجوية و خرائط المدن 00 0002

التهيئة مخطّطات   200100 00 0003

20050نموذجية دراسات 00 0005

100المعالجة الرقمية لمخططات التهيئة العمرانية 00 0009

50الرصد العمراني 00 0011

5050إعداد قاعدة معطيات جيوديزية 00 0012
4503 100 06699جملــة الفصـل
4503 100 2جملــة البرنامج الفرعي

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

اإلسكان 3البرنامج الفرعي

اإلسكان 06701

000 10ازالة األكواخ- البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي 00 0017

000 00040 00060 00038 30برنامج تهذيب و إدماج أحياء سكنية كبرى 00 0018

000 00024 000139 00030 60بناء مساكن اجتماعية- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي  00 0019

000 0002 4برنامج تهذيب منطقة ساقية الدائر 00 0020
94 00080 000199 00064 000 06701جملــة الفصـل
94 00080 000199 00064 000 3جملــة البرنامج الفرعي

-2 66595 10083 830199 00064 000 3جملــة البرنامج
تطویر و تنمیة قطاع البناء4البرنامج

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

السیاسة الوطنیة للبناء 1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

25050دراسة السلسلة الوطنية لألثمان 00 0004

800100دراسة التراتيب الفنية العامة للبناء 00 0005
1 050150 06600جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608

1940إرساء نظام جودة الخدمات باإلدارة 00 0005
1940 06608جملــة الفصـل

1 069190 1جملــة البرنامج الفرعي

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

میثالیة البناء العمومي 2البرنامج الفرعي

العمران 06700

6آل بورقيبة روضة  52 0001

000 00016 0001 1تهيئة المعابر الحدودية 00 0012
1 0001 00016 006 06700جملــة الفصـل
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1 0001 00016 006 2جملــة البرنامج الفرعي
1 0002 06916 196 4جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

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

المساندة 2البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

50050الحدائق بحي بناءات 11 0003

50الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 00 0005

50بتوزر الجهوية اإلدارة توسيع 72 0012

100بقابس الجهوية اإلدارة تهيئـة 81 0014

20تهيئة اإلدارة الجهوية بالقيروان 41 0024

300تهيئة اإلدارة الجهوية بالكاف 33 0026

44تهيئة االدارة الجهوية بتونس 11 0032
644470 06603جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605

والتهيئة واإلسكان التجهيز بوزارة المخطط المديري لإلعالمية
الترابية

500500 00 0003

500500 06605جملــة الفصـل
1 144970 2جملــة البرنامج الفرعي
1 144970 9جملــة البرنامج

25 26564 960306 458423 296468 300257 241 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التكلفة

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

150

17 الباب:

بناءات إدارية 066031 5601 416900

تجهيزات إدارية 06604600600600

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607150150150

مصاريف مختلفة 066081 2501 2501 250

الطرقات و الجسور 06694753 780549 620743 500180 400538 00020 820

الهياكل البحرية 066962 4002 4001 400

حماية المدن من الفيضانات 0669813 50013 5002 500

التهيئة العمرانية 066993 7303 7302 900

العمران 06700810810500

التهيئة الترابية 0670710010040

777 880549 620767 456190 640538 00020 820 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

151نظـام أمـد

17 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

البنیة التحتیة للطرقات1البرنامج

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

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

500 5002 70049 0007 52051 28049 201651برنامج - طرقات تونس الكبرى   00 011ج

800 0004 400130 0005 800100 200136 2016100برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة   00 012ج

000 0003 200177 0005 800121 800177 2016124برنامج - تدعيم شبكة الطرقات المرقمة   00 013ج

120 5003 10028 5002 50019 50028 201621بناء جسور برنامج  00 018ج

000 00015 00090 90مشاريع خاصة بالواليات ذات األولوية 00 022ج
000 00030 00050 201650برنامج - طرقات بمداخل المدن   00 030ج

000 0006 00010 10اقتناء أراضي لفائدة الطريق السيارة في اتجاه قفصة  00 031ج

اقتناء أراضي لفائدة مشاريع الطرقات المهيكلة للمدن وجسر 
بنزرت

10 00010 0006 000 00 032ج

000 00011 00035 3035 وإكس 20اقتناء أراضي لفائدة الطريقين الحزاميتين إكس   00 033ج

000 0002 00048 0001 00012 00048 2012 بين الطريقين اكس و اكس 4الطريق اكس   00 035ج

400 0005 500105 0003 00075 000109 201679برنامج - تهيئة المسالك الريفية   00 036ج
583 780549 620573 50092 900538 00020 820 06694جملــة الفصـل

583 780549 620573 50092 900538 00020 820 1جملــة البرنامج الفرعي

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

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة 2البرنامج الفرعي

الطرقات و الجسور 06694

000 00060 000110 2016110برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور   00 008ج

000 00025 00055 201655برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   00 009ج

500 0002 0005 5الصيانة الدورية لبطاحات جربة  00 045ج
170 000170 00087 500 06694جملــة الفصـل

170 000170 00087 500 2جملــة البرنامج الفرعي
753 780549 620743 500180 400538 00020 820 1جملــة البرنامج

حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي2البرنامج

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

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1البرنامج الفرعي
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حماية المدن من الفيضانات 06698

400 5001 5005 5الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات 00 0139
500200 5001 1حماية مدن نابل والمرازقة والحمامات من الفيضانات 21 0161

000400 0003 3حماية مدينة الكاف من الفيضانات 33 0163

500200 5001 1حماية مدينة غار الدماء من الفيضانات 32 0164

000300 0002 2حماية مدينة تالة من الفيضانات 42 001ج
13 50013 5002 500 06698جملــة الفصـل

13 50013 5002 500 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم
حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة 2البرنامج الفرعي

مصاريف مختلفة 06608

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

الهياكل البحرية 06696

العمومية البحرية األمالك   400400400 00 0004

500500200حماية شواطىء المهدية من اإلنجراف البحري 53 0020
700700300حماية شواطئ صفاقس من االنجراف البحري 61 0029

800800500حماية شاطئ المامونية من اإلنجراف البحري 21 0048
2 4002 4001 400 06696جملــة الفصـل
2 5002 5001 500 2جملــة البرنامج الفرعي

16 00016 0004 000 2جملــة البرنامج
التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان3البرنامج

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

التھیئة الترابیة 1البرنامج الفرعي

التهيئة الترابية 06707

10010040دراسة حول التهيئة الترابية والمدخرات العقارية 00 001ج
10010040 06707جملــة الفصـل
10010040 1جملــة البرنامج الفرعي

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

التعمیر 2البرنامج الفرعي

التهيئة العمرانية 06699

280750 2801 1التوبوغرافي المسح 00 0001

30030050الصور الجوية و خرائط المدن 00 0002
التهيئة مخطّطات   10010050 00 0003

000 0002 0002 2أشغال جيوديزية 00 0007

505050معدات خاصة بمخططات التهيئة العمرانية 00 0008
3 7303 7302 900 06699جملــة الفصـل
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العمران 06700

610610300الكبرى  لتونس  التعمير لوكالة اإلستثمار برنامج  00 0007
610610300 06700جملــة الفصـل

4 3404 3403 200 2جملــة البرنامج الفرعي
4 4404 4403 240 3جملــة البرنامج

تطویر و تنمیة قطاع البناء4البرنامج

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

میثالیة البناء العمومي 2البرنامج الفرعي

مصاريف مختلفة 06608

150 1501 1501 1المدنية البنايات مشاريع إنجاز متابعة مصاريف 00 0001
1 1501 1501 150 06608جملــة الفصـل

العمران 06700

200200200آل بورقيبة روضة  52 0001
200200200 06700جملــة الفصـل

1 3501 3501 350 2جملــة البرنامج الفرعي
1 3501 3501 350 4جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

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

المساندة 2البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

المدنية بالبنايات خاصة دراسات  350350100 00 0001

200200200الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 00 0005

151515بمدنين الجهوية اإلدارة توسيع 82 0006

270226200أسيجة بناء 00 0007

806350بباجــة الجهوية اإلدارة تهيئـة 31 0009

202020بقبلي الجهوية اإلدارة توسيع 73 0011

907550بقفصة الجهوية تهيئـة اإلدارة 71 0015

404040بجندوبة الجهوية اإلدارة تهيئة 32 0017

20015520الجهوية بصفاقس توسيع اإلدارة 61 0020

606060تهيئة اإلدارة الجهوية ببن عروس 13 0023

1007750تهيئة و صيانة  المساكن اإلدارية 00 0027

505050تهيئة االدارة الجهوية بتونس 11 0032

707030تصفية الوضعية اإلدارية للمباني اإلدارية 00 0035

151515تهيئة اإلدارة الجهوية بأريانة  00 0036
1 5601 416900 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

500500500وسائل نقل إقتناء 00 0001

505050مختلفة تجهيزات إقتناء 00 0002

505050تركيز موزعات هاتف باإلدارات الجهوية  00 041ج
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600600600 06604جملــة الفصـل
مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607

150150150واإلشهـار  اإلعالنات مصاريف 00 0001
150150150 06607جملــة الفصـل

2 3102 1661 650 2جملــة البرنامج الفرعي
2 3102 1661 650 9جملــة البرنامج

777 880549 620767 456190 640538 00020 820 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2016 2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201420152016 2013

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية17 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

155

900دراسات عامة06600 150 1 050 1 050

85إقتناء أراضي06601 298 383 383

759 3بناءات إدارية06603 1 370 730 441 14 054 1 615 2 060 865 436 15 378 20 354

364 1تجهيزات إدارية06604 600 1 550 1 054 12 403 786 600 1 550 1 219 12 816 16 971

371 1برامج إعالمية06605 750 500 235 6 540 66 500 8 830 480 9 396

243مصاريف اإلعالنات و اإلشهار06607 150 200 83 2 567 60 150 200 150 2 683 3 243

511مصاريف مختلفة06608 1 290 1 200 1 042 17 812 157 1 269 1 200 1 250 17 979 21 855

667 897 1الطرقات و الجسور06694 475 000 483 041 454 905 3 612 350 406 669 946 370 658 641 321 719 4 589 564 4 525 044 6 922 963

394مواني الصيد البحري06695 6 638 100 6 932 7 032

261 25الهياكل البحرية06696 4 600 5 100 5 478 51 374 8 163 2 400 11 310 2 273 67 667 23 842 91 813

23المواني الـجـوية06697 391 20 394 414

575 67حماية المدن من الفيضانات06698 27 000 22 100 25 002 197 092 16 719 18 775 11 186 27 435 264 654 126 195 338 769

381 6التهيئة العمرانية06699 6 000 990 2 401 31 514 3 112 4 180 1 929 2 705 35 360 47 286

754 7العمران06700 16 506 290 377 27 357 841 1 810 4 859 17 117 27 657 216 52 284

715 223اإلسكان06701 80 000 42 500 22 304 151 720 52 397 94 000 120 500 75 652 177 690 442 000 520 239

594 3التهيئة الترابية06707 520 480 212 3 613 1 165 750 200 1 176 5 128 150 8 419
8 062 4715 117 927451 132812 4401 073 914491 8704 135 723513 534558 681613 9362 240 597 5 233 115 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية17 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

156

د1000بحساب 

البنیة التحتیة للطرقات 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

الطرقات و الجسور 06694
1 614 14 866 3 16 477 16 480 بالطرقات خاصة دراسات000100
408 6 641 7 049 7 049 السيارة بالطرقات خاصة دراسات000200
306 2 694 3 000 3 000 1998برنامج -بالطرقات  خاصة دراسات  000300
417 2 083 2 500 2 500 1999 برنامج -بالطرقات خاصة دراسات000400
436 19 564 20 000 20 000 أراضـــي إقتنـاء001300
558 17 942 69 18 431 18 500 السيارة بالطرقات خاصة أراضي انتزاع001600
397 1 37 002 37 400 53 528 37 400 للطرقات السادس المشروع 003100  
136 12 803 12 939 12 939 بالجنوب الطرقات تهيئة003900
176 4 10 567 10 747 8 250 10 747 سعدون باب ساحة تهيئة004411
27 26 319 1 26 345 26 346 1992 برنامج - الكبرى للمدن المهيكلة الطرقات شبكة004500    
23 6 762 6 785 6 785 1994برنامج - تدعيم شبكات الطروقات 005300
67 11 330 11 397 11 397 1994برنامج   - الطرقات شبكة تهيئة 005600
342 30 296 30 638 53 047 30 638 للطرقات السابع المشروع005900
25 4 744 4 769 3 532 4 769 بالشرقيـة ومحـول 8 رقم الرئيسيـة الطريق006311
159 6 039 6 198 6 411 6 198 10 رقـم الرئيسيـة الطريق تهيئة006700
9 3 995 4 004 4 004 95برنامج - تهيئة شبكة الطرقات 006800

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

األوروبي البنك -31رقم   
49 25 500 25 549 24 805 25 549  الصندوق الكويتي1996برنامج -الطرقات  شبكات تهيئة008400
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06694
50 22 113 22 163 22 163 الحمامات بمدينة منعرج009021
147 10 071 10 218 10 218 1997برنامج  -جسور بناء009100
140 12 369 12 509 12 509 1997 برنامج -للطرقات الجهوية الشبكة تطوير009400
6 6 672 6 678 6 678 1997 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات009500

111 14 717 14 828 18 218 14 828 1998 برنامج -الطرقات شبكة تدعيم010200
286 22 614 22 900 19 469 22 900 1999و1998 برنامجي - جسور بناء010300
109 7 6 820 6 936 17 219 6 936 1998 برنامج -للطرقات الجهوية الشبكة تطوير010500
80 40 043 40 123 50 871 40 123 1998 برنامج -الطرقات شبكة تهيئة010600  
443 16 957 17 400 12 285 17 400 1998 برنامج -الكبرى تونس طرقات010700
5 8 993 8 998 8 998 1998 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات010800

180 15 520 15 700 15 700 أشغال - برادس األولمبي للحي المؤدية الطرقات010913
261 22 094 22 355 61 325 22 355 1999 برنامج -الفالحية المسالك تهيئة011400
333 41 909 42 242 30 995 42 242 1999  برنامج -الكبرى تونس طرقات011500

6 928 500 1 200 41 64 005 1 145 1 355 70 174 97 010 72 674 رادس - الوادي حلق جسر011600  
123 24 287 24 410 22 292 24 410 1999 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات011700
26 8 422 8 448 8 448 1999 برنامج -صفاقس بوالية مهيكلة طرقات011861
672 13 365 14 037 35 500 14 037 1999 برنامج-للطرقات  الجهوية الشبكة تطوير011900
802 86 979 87 781 159 800 87 781 2000 و 1999 برنامجي-الطرقات  شبكة تهيئة012000
341 3 947 243 4 045 4 288 2000 برنامج -جسور بناء012700
316 1 36 953 1 37 269 43 278 37 270 2000 برنامج  -للمدن المهيكلة الطرقات013100

4 515 4 515 4 515 2000 برنامج -صفاقس بوالية مهيكلة طرقات013261
566 24 734 25 300 25 835 25 300 2000 برنامج -الكبرى تونس طرقات013300
295 33 705 34 000 34 000 أراضي إنتزاع -قابس-مساكن السيارة الطريق013400
356 2 144 2 500 2 500 2000 برنامج -بالطرقات خاصة دراسات013500
2 3 690 3 692 3 692 2001 برنامج -جسور بناء014200

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

230 27 2 243 2 500 2 500 2001 برنامج -بالطرقات خاصة دراسات014600
18 9 982 10 000 10 000 الطريق الرابطة بين مدينة حومة السوق ومطار جربة014782
726 20 15 604 16 350 10 600 16 350   الطريق الرابطة بين مدينة  منزل بورقيبة والطريق السيارة تونس014823

بنزرت
722 13 078 13 800 15 335 13 800 الطريق الرابطة بين مدينة منزل بورقيبة و مدينة بنزرت015023
221 2 279 2 500 2 500 2002برنامج - بالطرقات  خاصة دراسات015100
142 20 355 20 497 20 497 2002برنامج -للمدن   المهيكلة الطرقات015400
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06694
330 17 643 17 973 17 973 2002برنامج - طرقات تونس الكبرى 015500

1 079 160 29 711 30 950 27 200 30 950 بناء جسور015600
446 15 40 639 41 100 50 600 41 100 تدعيم الشبكة المرقمة الطرقات015700

2 511 13 73 888 3 76 409 93 922 76 412 تهيئة شبكة الطرقات015800
10 895 10 895 10 895 2002برنامج -تعبيد المسالك الفالحية 016000

13 613 238 7 749 5 211 16 389 16 400 21 600 تهيئة طريق قربص016221
290 2 110 286 2 114 2 400  بسليانة4تهيئة جزء من الطريق الرئيسية رقم 016334
36 1 994 2 030 2 030 الطريق الرابطة بين مدينة قابس والمطار الجديد016981
101 8 815 100 8 816 8 916 برنامج تهيئة الطرقات  بجربة017082
487 13 6 850 7 350 19 941 7 350 بنزرت- تونس  / 8محوالت على الطريق الوطنية رقم 017112
144 12 526 12 670 9 614 12 670  بين مدينتي سوسة و مساكن1مضاعفة الطريق الرئيسية رقم 017251
900 13 700 58 14 542 42 822 14 600 تدعيم  شبكة للطرقات017300
407 7 2 586 3 000 3 000 دراسات خاصة بالطرقات017800

2 879 3 500 917 35 262 75 4 900 2 025 35 558 17 900 42 558 2003برنامج  - الطرقات  المهيكلة للمدن 018000
703 33 116 27 33 792 14 142 33 819 2003برنامج  - طرقات تونس الكبرى 018100

5 912 200 1 600 2 078 39 177 392 1 600 4 186 42 789 77 457 48 967 تطوير الشبكة  الجهوية للطرقات018200
2 555 200 217 50 028 53 000 102 000 53 000 تهيئة المسالك الريفية018300

67 3 943 44 3 966 4 010 طرقات لدعم السياحة الثقافية018400
656 11 793 12 449 12 449 الطرقات المؤدية إلى المناطق الصناعية018500
304 9 2 187 2 500 2 500 2004برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 019200

22 026 22 026 22 026 2004برنامج - تعبيد المسالك الريفية 019300
13 648 13 648 13 648 2004برنامج - طرقات بالمدن019400

5 188 300 300 2 262 199 150 1 135 1 700 204 365 276 250 207 200 2004برنامج - تهيئة الشبكة المرقمة للطرقات 019500
1 281 2 10 567 11 850 10 150 11 850 2004برنامج - بناء جسور019600
2 049 10 7 241 9 300 7 935 9 300 بناء محول بمدخل مدينة منوبة019700
2 117 73 250 75 367 67 938 75 367 2004برنامج - طرقات تونس الكبرى 019900
929 316 31 155 32 400 19 000 32 400 2004برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 020000
10 6 165 6 175 6 175  بين الكاف والطريق السيارة5تحسين الطريق الوطنية رقم 020200

3 933 3 933 3 933 تهيئة و بناء طرقات و جسور و مسالك بوالية المنستير020852
413 7 2 080 2 500 2 500 2005برنامج - دراسات خاصة بالطرقات021100
166 20 190 20 356 20 356 2005برنامج - تعبيد المسالك الريفية 021200
4 16 064 16 068 16 068 2005برنامج - طرقات بالمدن 021300

3 823 1 000 1 995 110 082 2 598 307 113 995 67 200 116 900 2005برنامج - طرقات تونس الكبرى 021400
1 059 2 26 597 407 60 27 191 12 664 27 658 2005برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 021500
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06694
310 1 5 483 300 5 494 5 794 12بناء طريق حزامية للربط بين جنوب القيروان والطريق الوطنية رقم021641

4 301 4 301 4 301 تهيئة و بناء طرقات و جسور و مسالك بوالية بنزرت021723
511 9 2 480 3 000 3 000 2006برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 022000
9 20 091 20 100 20 100 2006برنامج - تعبيد المسالك الريفية 022100

13 034 13 034 13 034 2006برنامج - طرقات بالمدن 022200
304 14 715 15 019 15 019 2006برنامج - طرقات تونس الكبرى 022300
2 16 142 16 144 16 144 2007برنامج - تعبيد المسالك الريفية022600

15 248 15 248 15 248 2007برنامج -طرقات بالمدن022700
381 36 2 583 3 000 3 000 2007برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 022900
471 2 19 317 19 790 19 790 2007برنامج - طرقات بتونس الكبرى 023000
12 12 558 12 570 12 570 2007برنامج -الطرقات المهيكلة للمدن023100

2 030 2 030 2 030 تهيئة وبناء طرقات وجسور ومسالك بوالية توزر023372
16 019 16 019 16 019 2008تعبيد المسالك الريفية   برنامج 023400
16 537 16 537 16 537 2008طرقات بالمدن  برنامج 023600

2 967 360 400 1 370 62 703 67 800 93 500 67 800 2008تهيئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج023800
3 715 200 200 696 58 889 2 244 280 61 176 89 300 63 700 2009 و 2008تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي023900
2 008 2 340 5 000 1 944 11 858 645 1 150 21 355 25 320 23 150 2009 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي 024000
414 180 2 406 3 000 3 000 2008دراسات خاصة بالطرقات  برنامج  024100

11 752 6 570 6 000 7 598 65 563 700 5 050 2 499 89 234 83 989 97 483 2008طرقات تونس الكبرى  برنامج 024200
21 746 7 900 10 000 13 771 69 123 1 537 13 220 5 071 102 712 106 112 122 540 2008طرقات مهيكلة للمدن  برنامج 024300

1 970 1 970 1 970 تعصير الطريق الرابطة بين العطايا و النجاة و عمادات الشرقي بقرقنة024400
2 042 2 042 2 042 تهيئة و بناء طرقات و جسور و مسالك بوالية القصرين024542
1 902 1 902 1 902 تحسين الطرقات المؤدية إلى قرية جرادو بوالية زغوان024622

62 147 10 840 10 041 21 362 94 664 3 000 4 500 191 554 128 438 199 054 2009طرقات مهيكلة للمدن برنامج 024800
2 644 23 721 2 572 72 23 721 26 365 2009طرقات بالمدن برنامج 024900
7 190 2 600 5 000 7 077 46 033 195 67 705 92 189 67 900 2009تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 025100
4 991 1 320 2 500 1 090 46 799 591 2 300 1 200 52 609 80 884 56 700 2009تدعيم شبكة الطرقات برنامج 025200

9 80 200 194 2 517 3 000 3 000 2009دراسات خاصة بالطرقات برنامج 025300
43 870 5 930 10 000 14 514 36 686 81 17 500 10 500 19 858 63 061 103 050 111 000 2009طرقات تونس الكبرى برنامج 025400

61 154 18 785 60 155 18 785 19 000 2009تعبيد المسالك الريفية برنامج 025500
480 827 6 423 7 730 7 730 2009 بقفصة برنامج 201تهيئة الطريق الجهوية رقم 025600

1 980 1 980 1 980 2009تهيئة مسلك القويفلة بقفصة برنامج 025700
60 16 5 854 5 930 5 930 ربط القطب التنموي بالمنستير الفجة بشبكة الطرقات الخارجية025800

1 592 1 592 1 592 تهيئة و تعبيد مسلك الخروبة بساقية سيدي يوسف بالكاف026033
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06694
160 6 856 7 016 7 016 تهيئة و بناء طرقات و مسالك بجزر قرقنة026161
24 6 078 6 102 6 102 تهيئة وبناء طرقات ومسالك وجسور بوالية القيروان026441
743 664 25 693 501 26 599 27 100 2010تعبيد المسالك الريفية برنامج 026600
330 49 718 162 49 886 50 048 2010طرقات بمداخل المدن برنامج 026700
164 200 200 840 1 596 3 000 3 000 2010دراسات خاصة بالطرقات برنامج 026900

4 936 415 14 649 4 705 28 15 267 20 000 2010برنامج - طرقات تونس الكبرى 027000
5 030 3 502 21 648 3 083 800 26 297 11 817 30 180 2010طرقات مهيكلة للمدن برنامج 027100
788 40 100 104 3 968 5 000 6 680 5 000 2010بناء جسور برنامج 027200

27 392 4 380 2 500 952 4 729 20 340 19 613 25 904 39 953 2010تطوير الشبكة الجهوية للطرقات برنامج 027300
3 383 160 2 500 3 031 13 726 41 1 000 21 759 46 056 22 800 2010تهيئة المسالك الريفية برنامج 027400
7 516 1 800 5 500 3 647 14 957 400 1 921 31 099 49 915 33 420 2010تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 027500
20 000 5 000 25 000 25 000 ربط قطبي التكنولوجيا بالنحلي ومنوبة بشبكة الطرقات027600
1 564 4 669 1 466 4 767 6 233 تهيئة وبناء طرقات وجسور ومسالك بوالية جندوبة027732

1 252 1 252 1 252 طرقات و جسور و مسالك بوالية قابس027881
2 629 400 5 100 6 758 827 14 060 14 887 طرقات و جسور و مسالك بوالية تطاوين027983

7 202 7 202 7 202 طرقات و جسور و مسالك بوالية سوسة028051
3 048 3 048 3 048 تهيئة و بناء طرقات و مسالك و جسور بوالية مدنين028182

8 473 2 000 6 000 4 274 41 468 810 8 000 53 405 62 215 إقتناء أراضي و عقارات و تحويل الشبكات بالطرقات السيارة028200
7 240 7 240 7 240 تهيئة و تعبيد مسالك ريفية بالقصرين028342

973 42 659 43 632 43 632 2011برنامج -  كلم من  المسالك الريفية 500تعبيد 028500
603 300 200 144 1 753 3 000 3 000 2011برنامج - دراسات خاصة بالطرقات 028800

13 246 870 8 000 13 108 33 576 7 049 3 000 947 57 804 83 314 68 800 2011برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة 028900
2 993 540 500 354 4 813 9 200 11 680 9 200 2011برنامج - بناء جسور 029000
9 968 5 100 5 000 371 8 495 2 785 1 980 24 169 33 120 28 934 طرقات مهيكلة بسوسة ومدنين029100
6 980 610 2 500 2 560 19 950 1 743 2 000 46 28 811 56 741 32 600 2011برنامج - تهيئة المسالك الريفية 029200
38 249 1 000 494 5 187 36 965 1 809 6 156 42 500 44 930 2011برنامج - طرقات تونس الكبرى 029300
15 739 2 000 4 000 781 350 1 700 21 170 15 550 22 870 2011برنامج - طرقات مهيكلة للمدن 029400
5 314 700 3 000 2 716 18 988 30 718 23 844 30 718 2011برنامج -تطوير الشبكة الجهوية للطرقات029500
13 750 4 750 10 000 5 988 22 500 12 28 500 28 500 برنامج الطرقات المؤدية إلى المرفأ المالي برواد029600
6 809 1 000 2 000 61 130 5 133 1 635 3 232 10 000 دراسات خاصة بالطرقات السيارة029900
670 30 7 920 8 620 12 880 8 620  كلم من شبكة الطرقات المرقمة بسيدي بوزيد والقصرين139تدعيم 030000

67 114 16 470 10 600 3 166 5 450 48 222 48 642 5 936 103 670 102 800  كلم من المسالك الريفية349تهيئة 030100
150 369 2 988 150 3 357 3 507 ربط مدينة قبالط بالطريق السيارة تونس وادي الزرقاء030200

75 230 9 170 6 000 200 37 586 21 600 21 500 9 714 200 89 050 90 600 2012طرقات تونس الكبرى برنامج 030300
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06694
140 400 8 300 2 500 300 43 200 20 000 87 800 200 300 217 000 151 500 2012طرقات مهيكلة بالمدن الكبرى برنامج 030400
48 450 8 500 5 000 150 500 25 200 36 600 150 650 97 620 62 600 2012تطوير الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج 030600
60 500 14 300 10 000 500 82 500 1 800 129 430 84 800 2012تهيئة المسالك الريفية برنامج 030700

2 443 61 068 61 513 61 513 2012تعبيد المسالك الريفية  برنامج 031000
1 831 400 300 839 1 630 5 000 5 000 دراسات خاصة بالطرقات031200
4 143 300 200 334 23 2 074 500 450 1 976 5 000 دراسات خاصة بالمسالك الريفية المقترحة من المجالس الجهوية031400
4 761 5 000 7 684 55 17 500 17 500  بقبلي20تهيئة الطريق الوطنية رقم 031673
5 230 500 200 1 649 421 8 000 8 000 2013دراسات خاصة بالطرقات برنامج 031700
1 799 1 000 2 000 5 901 3 210 7 490 10 700 2013طرقات بتونس الكبرى برنامج 032000
23 251 15 300 10 000 28 390 429 770 76 600 77 370 تحسين الطرقات الحدودية032100
14 062 5 000 5 000 1 313 1 625 8 716 10 000 5 000 989 2 295 27 000 2013إنتزاع أراضي برنامج 032300
4 455 2 000 52 525 26 146 85 126 85 126 2013تعبيد المسالك الريفية   برنامج 032400
7 047 2 000 1 553 6 600 4 000 10 600  بالكاف60تهيئة الطريق الجهوية رقم 032633

12 1 161 12 1 161 1 173 بناء جسر على واد مليز بوالية جندوبة032732
88 705 12 600 3 500 62 440 21 100 21 265 143 050 104 805 2014تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 032800
22 760 2 100 22 760 2 100 32 890 24 860 2014بناء جسور برنامج 032900
15 800 7 600 18 600 135 41 865 62 000 42 000 2014تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج 033000
7 883 500 595 22 4 779 1 000 2 000 1 221 9 000 2014دراسات خاصة بالطرقات برنامج 033100
13 547 20 000 10 753 4 310 39 990 44 300 2014برنامج - طرقات بمداخل المدن  033200
16 347 5 100 10 000 1 553 6 511 15 100 11 389 37 000 33 000 2014طرقات تونس الكبرى برنامج 033300

445 200 105 445 100 3 202 750 2014دراسة خاصة بالمسالك الريفية برنامج 033400
12 000 10 000 15 000 37 000 37 000 2015طرقات تونس الكبرى برنامج 034200
8 400 1 500 2 000 1 900 10 000 13 800 11 900 منعرج تالة بوالية القصرين 034342
15 000 10 000 25 000 50 000 50 000 2015برنامج - طرقات بمداخل المدن  034400
27 900 27 900 27 900 تهيئة و تعبيد مسلكي جبل المغيلة و جبل سمامة بالقصرين034542
43 580 7 700 280 51 000 49 520 51 280 2016برنامج - طرقات تونس الكبرى  01100ج
94 800 5 400 200 100 000 136 800 100 200 2016برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة  01200ج
119 600 5 200 3 800 121 000 177 800 124 800 2016برنامج - تدعيم شبكة الطرقات المرقمة  01300ج
19 400 2 100 2 000 19 500 28 500 21 500 2016بناء جسور برنامج 01800ج
75 000 15 000 90 000 90 000 مشاريع خاصة بالواليات ذات األولوية02200ج
20 000 30 000 50 000 50 000 2016برنامج - طرقات بمداخل المدن  03000ج
4 000 6 000 10 000 10 000 اقتناء أراضي لفائدة الطريق السيارة في اتجاه قفصة 03100ج
4 000 6 000 10 000 10 000 اقتناء أراضي لفائدة مشاريع الطرقات المهيكلة للمدن وجسر بنزرت 03200ج
24 000 11 000 35 000 35 000 30 وإكس 20اقتناء أراضي لفائدة الطريقين الحزاميتين إكس  03300ج
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20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

162 نظـام أمـد

06694
11 000 1 000 12 000 48 000 12 000 20 بين الطريقين اكس و اكس 4الطريق اكس  03500ج
75 500 3 500 4 000 75 000 109 000 79 000 2016برنامج - تهيئة المسالك الريفية  03600ج

593 613 0301 441292 329264 069241 032 1553 340373 304719 929454 734213 682 1673 465 4624 443 066945جملــة الفصـل

1 593 613 0301 441292 329264 069241 032 1553 340373 304719 929454 734213 682 1673 465 4624 443 5جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

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

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

5 048 5 048 5 048 2002برنامج - إقتناء معدات 015300
77 4 223 62 4 238 4 300 إقتناء بطاح جربة017400
38 12 129 12 167 12 167 2003برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 017600
284 1 216 1 500 1 500 إقتناء و تركيز عدادات017900
90 17 141 17 231 17 231  بمختلف الواليات2003إصالح أضرار فيضانات 018700
198 12 836 13 034 13 034 2004برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 019100
307 7 793 8 100 8 100 2004برنامج - اقتناء معدات 019800
24 13 776 13 800 13 800 2005برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 021000
86 13 914 14 000 14 000 2006برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات021900

1 352 5 648 7 000 7 000 2006برنامج - اقتناء معدات 022400
140 15 360 15 500 15 500 2007برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات022500
66 7 134 7 200 7 200 2007برنامج - اقتناء معدات 022800
38 16 862 16 900 16 900 2008الصيانة الدورية لشبكة الطرقات  برنامج 023500
66 6 434 6 500 6 500 2008اقتناء معدات   برنامج 023700
219 56 18 725 19 000 19 000 2009الصيانة الدورية لشبكة الطرقات برنامج 024700



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

163 نظـام أمـد

06694
878 8 122 602 8 398 9 000 2009إقتناء معدات برنامج 025000

3 579 471 21 778 2 000 23 828 25 828 2009إصالح أضرار فيضانات سنة 026200
176 12 21 812 51 21 949 22 000 2010الصيانة الدورية لشبكة الطرقات برنامج 026500

5 803 297 5 803 297 6 100 2010اقتناء معدات برنامج 026800
575 22 925 23 500 23 500 2011برنامج -الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 028400

5 300 5 300 5 300 2011برنامج - اقتناء معدات 028700
2 661 1 392 2 810 837 2 661 5 039 7 700 2011اقتناء بطاح جربة برنامج 029700
8 475 4 800 5 608 2 539 878 2 764 2 300 5 000 2 776 9 460 22 300 معالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة029800
35 730 4 100 5 000 1 636 1 634 4 200 24 900 3 929 15 071 53 558 48 100 تهيئات السالمة المرورية على الشبكة المرقمة030800
2 580 1 000 3 918 44 502 52 000 52 000 2012الصيانة الدورية لشبكة الطرقات و الجسور   برنامج 030900
42 651 45 000 45 000 56 886 76 795 2 23 780 20 450 222 100 266 332 إصالح اضرار الفيضانات031100
4 616 3 000 6 000 20 819 93 952 128 387 128 387 الصيانة الدورية للمسالك الريفية031300
212 2 388 211 2 389 2 600 2012برنامج -اقتناء معدات 031500

7 629 1 500 1 500 1 482 889 4 000 1 337 7 663 13 000 2013تهيئة للسالمة المرورية برنامج 031800
1 843 1 000 4 438 31 719 1 168 37 832 39 000 2013برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات  والجسور031900
2 316 3 622 62 2 315 3 685 6 000 2013إقتناء معدات برنامج 032200
17 595 72 741 49 627 139 963 139 963 2013تدعيم المسالك الريفية  برنامج 032500
4 226 1 500 2 000 27 274 120 34 880 35 000 2014برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 033500

77 50 100 23 75 50 125 250 2014دراسات خاصة بصيانة الطرقات برنامج 033600
3 500 330 3 170 3 500 2014إقتناء معدات برنامج 033700
32 151 14 849 4 540 42 460 47 000 2014برنامج - تدعيم المسالك الريفية 033800
13 000 17 000 110 000 1 000 139 000 140 000 2015الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور برنامج 034000
1 480 18 520 40 000 1 000 59 000 60 000 2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية 034100
50 000 60 000 110 000 110 000 2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور  00800ج
30 000 25 000 55 000 55 000 2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية  00900ج
2 500 2 500 5 000 5 000 الصيانة الدورية لبطاحات جربة 04500ج

733 970282 600182 576218 605213 204574 03032 337227 790204 123107 877901 48459 472 066941جملــة الفصـل

2 733 970282 600182 576218 605213 204574 03032 337227 790204 123107 877901 48459 472 1جملــة البرنامج الفرعي

1 326 896 0001 041475 905483 674454 606 3593 370405 641946 719658 857321 583 0444 525 9464 915 6جملــة البرنامج

حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي 2 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

164 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

حماية المدن من الفيضانات 06698
1 289 150 200 136 2 901 414 100 352 3 810 4 676 الفيضانات من المدن بحماية خاصة دراسات 000100
825 250 350 44 11 090 615 350 100 35 11 459 12 559 أراضي إقتناء 000200
132 2 556 2 688 2 500 2 688 للصيانة معدات إقتناء 000300
661 300 3 891 13 477 85 2 700 15 544 18 329 الفيضانات من صفاقس مدينة حماية 000461
171 8 788 8 959 8 959 الفيضانات من الكبرى والقلعة سوسة مدينتي حماية 001151   
85 6 121 6 206 6 206 الفيضانات من تطاوين مدينة حماية 001283  
291 3 956 4 247 4 247 الفيضانات من المكنين مدينة حماية  001852
289 1 228 5 611 7 128 7 128 الفيضانات من بنزرت مدينة حماية  001923
544 852 1 396 1 396 الفيضانـات من مســاكن مدينة حماية002751
39 1 108 1 147 1 147 الفيضانــات من الحنشة مدينة حماية002961
116 2 003 2 119 2 119 الفيضانــات من القطــار مدينة حماية003071
51 878 929 929 الفيضانات من الخصبـاء القلعـة مدينة حماية003833
111 1 306 3 1 414 1 417 الفيضانــات من اللـــة مدينة حماية004271
800 800 800 حماية شواطئ نابل من اإلنجراف البحري004421
58 4 815 4 873 4 873 الفيضانات من سوسة حمام مدينة حماية004851
126 1 308 1 434 1 434 الفيضانات من زغوان مدينة حماية005122
94 2 561 2 655 2 655 الفيضانات من مدنين مدينة حماية005582
8 261 269 977 269 أريانة و القيروان مدينتي حماية بمشروع خاصة دراسة005600

165 4 656 4 821 4 821 الفيضانات من السيجومي حسين سيدي حماية  005811
105 600 500 2 279 1 000 2 484 3 484 الفيضانات من الشط حمام مدينة حماية005913
149 157 2 209 5 2 510 2 515 الفيضانات من  الفحص مدينة حماية006022
199 34 1 032 1 265 1 265 الفيضانات من  تبرسق مدينة حماية006131
87 1 190 1 277 1 277 الفيضانات من بير الحفي مدينة حماية006343
26 3 083 3 109 3 109 الفيضانات من قرقنة جزر حماية006461
29 1 431 1 460 1 460 الفيضانات من  الرديف مدينة حماية006571
20 1 272 1 292 1 292 الفيضانات من الساحلين مدينة حماية006752
265 5 807 6 072 6 072 الفيضانــات من وقمرت المرسى مدينتي حماية006811



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

165 نظـام أمـد

06698
23 3 677 3 3 697 3 700 الفيضانــات من وبومهل الزهراء مدينتي حماية007013
24 4 250 4 274 4 274 الفيضانات من النحال - الشنني مدينة حماية007781
63 637 700 700 شبكات تحويل-الفيضانات   من أريانة مدينة حماية007912  
621 59 680 680 الفيضانات من سيدي علي بن عون مدينة حماية008341

2 593 100 3 077 2 593 41 3 136 5 903 5 770 الفيضانات من القيروان مدينة حماية 008541
192 3 755 3 947 19 515 3 947 الفيضانات من أريانة مدينة حماية 008612  

1 231 600 500 1 656 209 291 3 487 3 987 الفيضانات من باجة مدينة حماية008731  
568 750 400 692 195 2 215 2 410 الفيضانات من فريانة مدينة حماية  009342
163 537 700 700 الفيضانــات مدينة    حفوز  من حماية010241
6 694 700 700 الدراسة الخاصة بحماية إقليم تونس الكبري من الفيضنات010500

585 150 609 4 214 5 558 5 558 حماية مدينتي المحمدية و فوشانة من الفيضانات010613
167 683 850 850 حماية مدينة ماطر من الفيضانات010723

1 445 1 200 100 167 4 183 600 1 500 4 995 7 095 حماية منطقة دوار هيشر بمنوبة من الفيضانات010814
150 1 292 1 442 1 442 حماية مدينة وادي الليل من الفيضانات011014
130 1 462 1 592 1 592 حماية المنطقة السياحية بالمهدية من الفيضانات011153
85 1 755 3 1 837 1 840 حماية مدينة الجم من الفيضانات011453
102 1 398 3 1 497 1 500 حماية مدينة سوسة الشمالية من الفيضانات011551
280 507 787 787 حماية مدينة سيدي بو سعيد من الفيضانات011611
79 329 408 408 حماية مدينة المرناقية من الفيضانات011714
64 2 238 3 2 299 2 302 حماية مدينة غنوش من الفيضانات011881
84 701 785 785 حماية مدينة السبيخة من الفيضانات012041
3 797 800 800 حماية مدينة القصرين من الفيضانات012142
50 495 545 545 حماية مدينة جلمة من الفيضانات012243
247 1 936 203 1 980 2 183 تهيئة مسار سيالن المياه ببوسالم012332
614 150 624 912 161 2 139 2 300 حماية مدينة حمام األنف من الفيضانات012513
66 634 700 700 حماية مدينة سجنان من الفيضانات012623
20 987 1 007 1 007 حماية مدينة بني خيار من الفيضانات012721
43 572 2 613 615 حماية مدينة زرمدين من الفيضانات012852
5 1 203 1 208 1 208 حماية مدينة مطماطة من الفيضانات013081
58 622 680 680 حماية مدينة قرمبالية من الفيضانات013121
15 740 755 755 الفيضانات قعفور من مدينة حماية  013234
5 527 532 532 الفيضانات العيون من مدينة حماية  013342
9 871 880 880 الفيضانات الطويلة  من مدينة حماية  013442

201 89 3 663 56 3 897 3 953 حماية مدينة قابس من الفيضانات 013581



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

166 نظـام أمـد

06698
36 416 452 452 حماية مدينة ماطر من الفيضانات013623
49 1 371 1 420 1 420 حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفيضانات013723
7 1 381 1 388 1 388 حماية مدينة ياسمين الحمامات من الفيضانات013821

6 872 5 400 3 200 4 597 13 715 76 5 500 4 900 4 950 18 358 33 784 الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات013900
42 1 376 1 418 1 418 الفيضانات منزل تميم من مدينة حماية014021
43 1 714 1 757 1 757 حماية مدينة المحرس من الفيضانات014161
104 1 539 1 643 1 643 حماية مدينة القطار من الفيضانات014271

15 469 4 000 5 000 680 51 5 913 4 000 2 725 12 562 97 300 25 200 حماية تونس الغربية من الفيضانات014311
47 2 125 2 172 2 172 حماية قطبي التكنلوجيا بالفجة والمنستير من الفيضانات014400
46 712 758 758 الفيضانات قرية لسودة من حماية014643
33 1 973 2 006 2 006 الفيضانــات مدينة توزر من حماية014772
1 388 389 389 حماية حي تاوريت بحومة السوق من الفيضانات015682
1 194 195 195 حماية حي الطيران ببنقردان من الفيضانات015782

1 731 1 731 1 731 حماية منطقة البحاير بحمام سوسة من الفيضانات015851
53 1 103 1 156 1 156 حماية مدينة قمرت من الفيضانات015911
48 938 986 986 أشغال تصريف مياه السيالن بحي التعويضي بصفاقس016061

1 442 200 1 000 1 224 419 10 1 500 12 2 763 4 285 حماية مدن نابل والمرازقة والحمامات من الفيضانات016121
73 827 12 888 900 حماية مدينة ساقية سيدي يوسف من الفيضانات016233

2 970 400 751 1 879 126 3 000 2 874 6 000 حماية مدينة الكاف من الفيضانات016333
1 571 370 100 485 1 500 228 798 2 526 حماية مدينة غار الدماء من الفيضانات016432
500 500 500 حماية مدينة جدليان من الفيضانات016542
469 8 631 2 108 998 1 108 حماية مدينة قفصة من الفيضانات016672
202 1 298 12 1 488 1 500 حماية مدينة الوسالتية من الفيضانات016741
125 100 100 284 381 990 990 حماية المزطورية بتطاوين من الفيضانات016883
146 854 22 978 1 000 حماية مدينة قبلّي من الفيضانات016973

1 500 1 500 1 500 حماية ميدون بجربة من الفيضانات017082
16 2 136 2 152 2 152 حماية مدينة وذرف من الفيضانات028281
451 651 102 1 000 1 102 حماية مدينتي توزر و دقاش من الفيضانات028372
321 1 179 35 1 465 1 500 حماية مدينتي بورويس و قعفور من الفيضانات028434
172 980 1 152 1 152 حماية مدينة تمغزة من الفيضانات028572
666 196 1 138 321 1 679 2 000 حماية مدينة الفجة من الفيضانات028614
158 370 1 422 1 950 1 950 حماية مدينة بو مهل من الفيضانات028713
620 900 100 880 5 1 500 995 2 500 حماية مدينة قلعة السنان من الفيضانات028833
110 250 912 1 504 2 776 2 776 حماية مدينة عين دراهم من الفيضانات028932



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

167 نظـام أمـد

06698
28 800 700 433 290 1 671 1 961 حماية مدينة المطوية من الفيضانات029081

3 181 1 200 3 500 4 759 3 150 725 15 065 15 790 حماية مدينة الرديف من الفيضانات029171
231 280 500 307 532 533 1 317 1 850 حماية مدينة تطاوين من الفيضانات029283

1 406 1 800 400 106 3 500 3 606 تهيئة حوض تجميع مياه السيالن بضفاف بحيرة تونس الشمالية029311
57 125 340 522 522 حماية مدينة فوشانة من الفيضانات029413
586 500 200 295 277 358 1 500 1 858 حماية مدينتي الحمامات ونابل من الفيضانات029521
443 150 661 246 110 1 390 1 500 حماية مدينة بوحجر من الفيضانات029652
293 600 100 261 246 230 1 270 1 500 حماية مدينة وادي مليز من الفيضانات029732

88 1 496 446 2 030 2 030 حماية مدينة سيدي بوزيد من الفيضانات029843
600 800 600 2 000 2 000 حماية مدينة سيدي عويدات من الفيضانات029922
638 500 362 1 500 1 500 حماية مدينة العال من الفيضانات030041
400 500 100 1 000 1 000 حماية مدينة قصر غيالن من الفيضانات030173
900 1 100 500 2 500 2 500 حماية مدينة المتلوي من الفيضانات030271
13 400 800 287 1 500 1 500 حماية مدينة السرس من الفيضانات030333
23 600 1 000 377 2 000 2 000 حماية مدينة برقو من الفيضانات030434

1 000 800 200 2 000 2 000 حماية مدينة سبيطلة من الفيضانات030542
1 000 800 200 2 000 2 000 حماية مدينة المزونة من الفيضانات030643
1 300 200 1 300 200 1 500 حماية مدينة برج العامري من الفيضانات030714
800 900 200 1 900 1 900  العابرة لمشروع تبرورة4تهيئة مصب القنال الحزامي كلم  030861

1 145 1 145 1 145 حماية مدينة بوسالم من الفيضانات030900
1 700 300 2 000 2 000 حماية مدينة تالة من الفيضانات00142ج

833 00066 10027 00222 93425 982196 77515 18618 43511 49127 195264 869126 06698337جملــة الفصـل

1 833 00066 10027 00222 93425 982196 77515 18618 43511 49127 195264 869126 337جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

مصاريف مختلفة 06608
29 100 100 104 1 007 100 100 100 1 040 1 340 البحرية المنشآت مشاريع إنجاز متابعة مصاريف000200



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

168 نظـام أمـد

00710410010029 0401001001001 3401 066081جملــة الفصـل

مواني الصيد البحري 06695
12 945 957 957 البحري للصيد مرافئ تهيئة 000600  
24 2 551 2 575 2 575 تعهد و صيانة الميناء القديم ببنزرت002323
358 3 142 100 3 400 3 500 تهيئة و توسيع ميناء الصيد البحري بحومة السوق002582

638394 9321006 0326 066957جملــة الفصـل

الهياكل البحرية 06696
7 513 10 107 7 144 10 476 23 792 17 620 بجرجيس التجاري الميناء 000182
350 450 100 2 840 3 400 3 337 3 740 العمومية البحرية األمالك 000400  
117 638 755 755 السواحل حماية دراسة 000500
2 2 891 1 2 892 2 893 أراضي إنتزاع -بتونس الجنوبية البحيرة تهيئة000711
6 494 500 50 500 البحرية المياه مخبر 000800  

222 150 70 180 1 838 173 100 100 2 087 2 460 البحريــــة بالهياكل خاصة دراسة001000
178 4 429 4 607 4 607 إنجاز جسر على الطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس001482
169 2 631 1 2 799 2 800 حماية كورنيش المنستير  وشواطئ صقانس من اإلنجراف البحري001552
8 3 137 3 3 142 3 145 حماية مدينة قربص من اإلنجراف البحري001721
97 253 95 255 350 متابعة تطور السواحل001900

1 045 200 200 3 256 39 500 500 3 662 4 701 حماية شواطىء المهدية من اإلنجراف البحري002053
428 300 702 24 1 406 1 430 حماية شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري002223
105 1 091 1 196 1 196 حماية شاطى سيدي بوسعيد من اإلنجراف البحري002300
202 208 1 590 2 000 2 000 حماية الحاجز الواقي لميناء القراعية من اإلنجراف البحري002452
274 500 141 1 140 190 500 1 365 2 055 حماية فالز هرقلة من اإلنجراف البحري002551
1 199 200 200 حماية الميناء البونيقي بقرطاج من اإلنجراف البحري002611
4 712 716 716 حماية منطقة سيدي فرج بقرقنة من اإلنجراف البحري002761
1 289 290 290 حماية منطقة بني فتايل بجرجيس من اإلنجراف البحري002882

449 300 171 700 220 920 حماية شواطئ صفاقس من االنجراف البحري002961
657 7 622 18 8 261 8 279 حماية حوض المارينة بالحمامات الجنوبية003021

250 250 250 حماية شواطئ بني خيار من االنجراف البحري003221
53 397 14 436 450 أشغال جهر الميناء البونيقي بقرطاج003411
293 114 718 475 293 310 997 1 600 حماية شواطئ الشابة من اإلنجراف البحري003553

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

281 327 242 100 750 850 أشغال جهر الميناء القديم بغار الملح003823



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

169 نظـام أمـد

06696
218 2 432 65 2 585 2 650 اقتناء أراضي وعقارات بحوزة  مشروع تبارورة بصفاقس003900
143 307 450 450 حماية شاطئ دار شعبان من اإلنجراف البحري004000
450 450 450 حماية شاطئ حومة السوق جربة وأجيم من اإلنجراف البحري004100
450 450 450 حماية شواطئ  والية بن عروس من اإلنجراف البحري004213
65 2 000 3 780 3 252 766 9 863 9 863 حماية فالز المنستير من االنجراف البحري004352

486 314 800 800 حماية شواطئ نابل من اإلنجراف004421
400 100 500 500 حماية شواطئ طبرقة من اإلنجراف البحري004532

1 363 1 363 1 363 جبر األضرار الالحقة بنزل الرايس بمنطقة أغير بجربة004682
400 100 500 500 حماية منطقة القراطن بقرقنة004761
655 1 000 195 800 1 050 1 850 حماية شاطئ المامونية من اإلنجراف البحري004821
560 560 560 دراسة تثمين و تهيئة سبخة السيجومي004900

8 100 8 100 8 100 أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غياضة المهدية005000
261 60025 1004 4785 3745 16351 4008 3102 27311 6672 84267 81323 0669691جملــة الفصـل

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

066974143942039123جملــة الفصـل

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

612848 6687925 4605 067006جملــة الفصـل

2 555 70026 2004 5825 0225 07565 5009 4102 37311 7012 84281 05923 107جملــة البرنامج الفرعي

2 388 70093 30031 58427 95630 057261 27525 59621 80822 19229 037346 928150 444جملــة البرنامج

التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التھیئة الترابیة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

برامج إعالمية 06605



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

170 نظـام أمـد

06605
750 250 200 126 232 65 1 493 1 558 منظومة المعلومات الجغرافية000500

49365232126200250750 5581 066051جملــة الفصـل

التهيئة الترابية 06707
666 12 20 421 434 200 485 1 119 األمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية000200
94 129 223 223 دراسات و بحوث ميدانية مختلفة000300
651 572 79 651 دراسات خصوصية000400
75 27 102 102 مسح تبوغرافي و خرائط000500
55 86 141 150 141 المثال التوجيهي لتونس الكبري000600
2 320 322 322 المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني000800
92 359 451 451 األمثلة التوجيهية للمناطق الحساسة001100
66 84 150 150 األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية001300
50 50 50 لوحة مراقبة لتنفيذ المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني001600
229 26 54 561 95 775 870 تحيين أطالس الواليات001700
23 177 200 200 دراسة القدرة التنافسية ألهم التجمعات العمرانية001800
1 100 101 101  دراسة جدوى تركيز الفضاءات المتعددة الوظائف بالمجموعات العمرانية001900

الكبرى
11 189 200 200 معجم المشاهد التونسية002000
57 163 220 220 األمثلة الخصوصية لتهيئة المناطق الريفية002100
166 643 809 809 األمثلة التوجيهية لتهيئة الجهات اإلقتصادية002200

97 97 97 دراسة التهيئة الترابية والنسيج الصناعي002300
24 25 24 48 121 121 دراسة تنمية وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة 002400
2 90 92 92 دراسة تهيئة وتنمية المناطق الحدودية 002500

146 54 100 100 200 دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية بطبرقة و قفصة002632
185 235 180 600 600 الخارطة الوطنية للبنية األساسية والتجهيزات الجماعية002700
150 150 150 المرصد الترابي002800
101 33 90 61 65 31 76 243 350  إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والتنمية بواليات سيدي بوزيد والقصرين002900

وجندوبة والكاف
200 200 200 إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والتنمية بواليتي المهدية وقابس003000
83 50 67 33 167 200 األمثلة التوجيهية لتهيئة واليتي القيروان وقبلي003100
110 80 30 30 250 250 األمثلة التوجيهية للتهيئة لواليات تطاوين وسليانة وزغوان003200
195 35 20 250 250 األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات قفصة وتوزر وباجة003300
50 30 20 100 100 دراسة حول التهيئة الترابية والالمركزية003400
50 30 20 100 100 دراسة وضع مخطط إتصال لإلدارة العامة للتهيئة الترابية003500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

171 نظـام أمـد

06707
60 40 100 100 دراسة حول التهيئة الترابية والمدخرات العقارية00100ج

594 6132124805203 1653 1762007501 1281 4191505 067078جملــة الفصـل

1 344 8453386807704 2303 1762007501 6211 9771506 9جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التعمیر 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

التهيئة العمرانية 06699
574 2 800 330 95 2 147 574 1 280 1 389 200 2 503 5 946 التوبوغرافي المسح000100
791 750 200 229 5 845 115 300 350 285 6 765 7 815 الصور الجوية و خرائط المدن000200

1 452 150 150 16 5 382 308 300 100 100 6 342 7 150 التهيئة مخطّطات 000300  
786 50 50 20 574 95 200 70 1 115 1 480 نموذجية دراسات000500

2 078 2 000 1 998 16 824 2 000 2 000 2 000 16 900 22 900 أشغال جيوديزية000700
75 50 70 26 619 50 20 20 750 840 معدات خاصة بمخططات التهيئة العمرانية000800
200 100 140 17 93 100 450 550 المعالجة الرقمية لمخططات التهيئة العمرانية000900
5 30 35 35 رفع توبوغرافي لمدينة بوسالم001032

400 50 50 500 500 الرصد العمراني001100
20 50 20 50 70 إعداد قاعدة معطيات جيوديزية001200

381 0006 4019906 5142 11231 1803 9294 7051 3602 28635 0669947جملــة الفصـل

العمران 06700
465 300 290 332 3 722 25 610 420 332 3 722 216 5 109 الكبرى  لتونس  التعمير لوكالة اإلستثمار برنامج 000700

722332290300465 722332420610253 1092163 067005جملــة الفصـل

2 846 3006 2806 7331 2362 13735 7903 3494 0372 0823 39521639 52جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

172 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلسكان 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

اإلسكان 06701
85 304 389 389 وسكني عقاري مرصد إحداث000900
295 5 199 101 300 السكن لقطاع جديدة إستراتيجية دراسة001000
250 250 250 دراسات خاصة بتحديد الحاجيات السكنية بالواليات001500

67 000 67 000 67 000 برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى001600
27 808 10 000 10 000 12 781 59 411 25 800 10 000 10 000 74 200 120 000 ازالة األكواخ- البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي001700
84 500 38 000 20 000 7 500 25 000 22 700 30 000 60 000 26 300 36 000 194 000 175 000 برنامج تهذيب و إدماج أحياء سكنية كبرى001800
105 977 30 000 12 000 2 023 648 60 000 50 000 39 352 248 000 150 000 بناء مساكن اجتماعية- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي 001900
4 800 2 000 500 2 800 4 000 500 7 300 برنامج تهذيب منطقة ساقية الدائر002000

715 000223 50080 30442 72022 397151 00052 50094 652120 69075 000177 239442 06701520جملــة الفصـل

3 715 000223 50080 30442 72022 397151 00052 50094 652120 69075 000177 239442 520جملــة البرنامج الفرعي

3 905 070234 46087 37544 80125 764190 54056 04999 865123 39379 366223 611442 582جملــة البرنامج

تطویر و تنمیة قطاع البناء 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

السیاسة الوطنیة للبناء 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
200 50 250 250 دراسة السلسلة الوطنية لألثمان000400
700 100 800 800 دراسة التراتيب الفنية العامة للبناء000500

050150900 0501 066001جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

173 نظـام أمـد

06608
105 40 25 105 19 46 170 إرساء نظام جودة الخدمات باإلدارة000500

0660817046191052540105جملــة الفصـل

العمران 06700
206 16 775 16 981 16 981 بناء مقر لمجلس المستشارين001000

775206 98116 98116 0670016جملــة الفصـل

1 211 8001901 06910516 0271 20117 18جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

میثالیة البناء العمومي 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

مصاريف مختلفة 06608
315 1 150 1 100 938 15 782 2 1 150 1 100 1 150 15 883 19 285 المدنية البنايات مشاريع إنجاز متابعة مصاريف000100

150315 1001 7829381 150215 1001 1501 8831 28515 0660819جملــة الفصـل

العمران 06700
72 206 45 1 248 24 200 61 1 286 1 571 آل بورقيبة روضة 000152

5 814 16 000 1 000 4 090 16 724 21 814 تهيئة المعابر الحدودية001200
349 349 349 تهيئة ساحة دار الباي بالقصبة001300

235 2066 2484516 200241 4391 7854 28616 7341 0670023جملــة الفصـل

2 550 3566 10017 0309831 3502617 5392 9355 16917 01917 43جملــة البرنامج الفرعي

4 761 5467 10017 8309831 41913133 5393 9355 19617 22034 61جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

174 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المساندة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إقتناء أراضي 06601
85 298 383 383 أراضي إقتناء 000100

0660138338329885جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603
389 100 17 98 2 350 252 604 المدنية بالبنايات خاصة دراسات000100  

1 057 50 124 2 570 264 500 3 037 3 801 الحدائق بحي بناءات000311
258 250 250 20 4 198 18 200 250 183 4 325 4 976 الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء000500

15 245 15 245 260 بمدنين الجهوية اإلدارة توسيع000682
308 200 40 1 506 90 226 55 74 1 609 2 054 أسيجة بناء000700
102 50 30 211 29 63 90 211 393 بباجــة الجهوية اإلدارة تهيئـة000931
4 316 4 316 320 ببنزرت الجهوية اإلدارة توسيع001023

20 473 20 473 493 بقبلي الجهوية اإلدارة توسيع001173
15 50 50 300 15 100 300 415 بتوزر الجهوية اإلدارة توسيع001272
63 160 223 223 بسوسة الجهوية تهيئـة اإلدارة001351
198 100 68 244 198 100 312 610 بقابس الجهوية اإلدارة تهيئـة001481
40 50 145 75 15 145 235 بقفصة الجهوية تهيئـة اإلدارة001571

50 50 50 بسليانة الجهوية اإلدارة تهيئة001634
40 168 40 168 208 بجندوبة الجهوية اإلدارة تهيئة001732

2 238 240 240 بالمنستير الجهوية اإلدارة توسيع001852
2 211 2 211 213 بتطاوين الجهوية اإلدارة توسيع001983

180 20 45 300 155 45 345 545 الجهوية بصفاقس توسيع اإلدارة002061
5 145 5 145 150 الجهوية بسيدى بوزيد توسيع اإلدارة002143
2 251 2 251 253 الجهوية بالقصرين اإلدارة تهيئة002242

60 120 60 120 180 تهيئة اإلدارة الجهوية ببن عروس002313
20 40 135 60 135 195 تهيئة اإلدارة الجهوية بالقيروان002441

210 210 210 تهيئة اإلدارة الجهوية بالمهدية002553
300 100 240 400 240 640 تهيئة اإلدارة الجهوية بالكاف002633



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

175 نظـام أمـد

06603
69 50 50 134 1 097 37 77 1 286 1 400 تهيئة و صيانة  المساكن اإلدارية002700

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

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

206 50 50 94 206 94 100 400 تهيئة االدارة الجهوية بتونس003211
720 720 720 بناء مقر اإلدارة الجهوية بمنوبة003314

60 60 60 تهيئة اإلدارة الجهوية بزغوان003422
77 30 20 33 13 70 27 50 160 تصفية الوضعية اإلدارية للمباني اإلدارية003500
50 15 15 50 65 تهيئة اإلدارة الجهوية بأريانة 003600

759 3703 0544417301 61514 0601 3784368652 35415 0660320جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
659 500 1 500 752 10 067 631 500 1 500 753 10 094 13 478 وسائل نقل إقتناء000100
8 50 50 46 781 3 50 50 47 785 935 مختلفة تجهيزات إقتناء000200

112 56 904 66 1 006 1 072 اإلتصاالت معدات تركيز و إقتناء000300  
221 372 593 593 المركزيـة باإلدارة هــاتف مـوزع تركيز000500
57 83 140 140 إقتناء وتركيز رفوف لمحالت األرشيف001100
100 100 100  تركيز منظومة متابعة وسائل النقل والمعدات001200
153 200 147 353 147 500 اقتناء سيارات لمركز التجارب وتقنيات البناء001300
52 52 52  système de " إقتناء وتركيز منظومة مراقبة آلية001400

vidéosurveillance "
50 50 50 تركيز موزعات هاتف باإلدارات الجهوية 04100ج

362 5506001 0541 3541 55060078612 2191 7651 92012 0660416جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605
621 500 300 109 5 285 1 500 6 314 480 6 815 والتهيئة الترابية واإلسكان التجهيز بوزارة المخطط المديري لإلعالمية000300

1 023 1 023 1 023 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000600
308109300500621 33750016 8384807 066057جملــة الفصـل

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 06607
243 150 200 83 2 567 60 150 200 150 2 683 3 243 واإلشهـار  اإلعالنات مصاريف000100

56783200150243 683150200150602 2432 066073جملــة الفصـل

2 070 6206 7802 6872 5811 46235 3102 6153 8052 5461 73848038 48جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

176 نظـام أمـد

9 070 6206 7802 6872 5811 46235 3102 6153 8052 5461 73848038 48جملــة البرنامج

8 053 4435 117 927451 132812 4401 073 914489 7734 128 842513 534558 681613 9362 238 450 5 226 184 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2016 2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201420152016 2013

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

177

17 الباب:

263 217 262 218 480 برامج إعالمية 09605
1 707 129 189 061 167 000 101 395 2 360 459 385 406 785 300 308 970 203 729 2 841 639 4 525 044 الطرقات و الجسور 09694

23 812 30 23 792 50 23 842 الهياكل البحرية 09696
42 683 25 000 28 000 4 098 26 414 3 762 22 000 3 741 96 692 126 195 حماية المدن من الفيضانات 09698

216 216 216 العمران 09700
236 039 64 000 70 000 71 961 751 199 000 149 000 93 249 442 000 اإلسكان 09701

150 150 150 التهيئة الترابية 09707
5 117 927300 719457 9701 006 300413 9732 387 120177 454265 000278 0612 010 292 2 938 965 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية17 الباب:

178

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

البنیة التحتیة للطرقات 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

الطرقات و الجسور 09694
للطرقات السادس المشروع 003100  53 52846 6446 884 53 528
21832 2508 8سعدون باب ساحة تهيئة004411 8 250
875 1722 04750 53للطرقات السابع المشروع005900 53 047
398134 5323 3بالشرقيـة ومحـول 8 رقم الرئيسيـة الطريق006311 3 532
690721 4115 106 رقـم الرئيسيـة الطريق تهيئة006700 6 411
20طريق  إكس  تهيئـة007112   7 5317 531 7 531
اإلفـريقي البنك -1996 برنامج - الطرقات شبكة تهذيب008000  17 63416 919715 17 634
المتوسطــة والطريق 7 رقم  الرئيسية  الطريق  تهيئة008151  

األوروبي البنك -31رقم   
8 2548 093161 8 254

469 3361 80523 24 الصندوق الكويتي1996برنامج -الطرقات  شبكات تهيئة008400 24 805
319899 21817 199818 برنامج -الطرقات شبكة تدعيم010200 18 218
318 1511 46918 199919و1998 برنامجي - جسور بناء010300 19 469
219 21917 199817 برنامج -للطرقات الجهوية الشبكة تطوير010500 17 219
1998 برنامج -الطرقات شبكة تهيئة010600  50 87150 495376 50 871
2841 28512 199812 برنامج -الكبرى تونس طرقات010700 12 285
103222 32561 199961 برنامج -الفالحية المسالك تهيئة011400 61 325
9914 99530 199930  برنامج -الكبرى تونس طرقات011500 30 995
رادس - الوادي حلق جسر011600  97 01093 4243 586 97 010
111181 29222 199922 برنامج -للمدن المهيكلة الطرقات011700 22 292
024476 50035 199935 برنامج-للطرقات  الجهوية الشبكة تطوير011900 35 500
540260 800159 2000159 و 1999 برنامجي-الطرقات  شبكة تهيئة012000 159 800



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

179 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09694
649629 75352542 200042 برنامج  -للمدن المهيكلة الطرقات013100 43 278
333502 83525 200025 برنامج -الكبرى تونس طرقات013300 25 835
595 5952 20012 برنامج  -للمدن المهيكلة الطرقات014400 2 595
  الطريق الرابطة بين مدينة  منزل بورقيبة والطريق السيارة تونس014823

بنزرت
10 6009 919681 10 600

3332 33515 15الطريق الرابطة بين مدينة منزل بورقيبة و مدينة بنزرت015023 15 335
000 2002 20025 27بناء جسور015600 27 200
623 9771 60048 50تدعيم الشبكة المرقمة الطرقات015700 50 600
437 4857 00086 9224 89تهيئة شبكة الطرقات015800 93 922
145 11114415 400101 9904 11تهيئة طريق قربص016221 16 400
406535 44150019 19بنزرت- تونس  / 8محوالت على الطريق الوطنية رقم 017112 19 941
614 6149 9 بين مدينتي سوسة و مساكن1مضاعفة الطريق الرئيسية رقم 017251 9 614
687135 821142 42تدعيم  شبكة للطرقات017300 42 822
643 2575 90012 200317برنامج  - الطرقات  المهيكلة للمدن 018000 17 900
908234 14213 200314برنامج  - طرقات تونس الكبرى 018100 14 142
205 2525 98447372 76تطوير الشبكة  الجهوية للطرقات018200 77 457
614 3864 00097 102تهيئة المسالك الريفية018300 102 000
563 68710 023227265 2004276برنامج - تهيئة الشبكة المرقمة للطرقات 019500 276 250
762 3881 1508 200410برنامج - بناء جسور019600 10 150
935 9357 7بناء محول بمدخل مدينة منوبة019700 7 935
180 7581 61332566 200467برنامج - طرقات تونس الكبرى 019900 67 938
057 9435 9574313 200418برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 020000 19 000
401 7996 1792160 200567برنامج - طرقات تونس الكبرى 021400 67 200
337327 66412 200512برنامج - الطرقات المهيكلة للمدن 021500 12 664
159 5179843005406 4604085 200893تهيئة شبكة الطرقات المرقمة   برنامج023800 93 500
385 0352003004 3801 35194983 200988 و 2008تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج سنتي023900 89 300
606 0604 5003 5351 6191 3002014 200925 و 2008بناء جسور   برنامج سنتي 024000 25 320
541 43010 0007 8325 1865 40034055 9375 3121 200876طرقات تونس الكبرى  برنامج 024200 83 989
484 00022 1915 4378 56570 5475 2008100طرقات مهيكلة للمدن  برنامج 024300 106 112
213 91034 0005 36213 95313 43861 2009128طرقات مهيكلة للمدن برنامج 024800 128 438
574 9008 0003 0276 68810 18963 200992تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 025100 92 189
491 2204 6501 5443 9791 3805169 7991 6541 200977تدعيم شبكة الطرقات برنامج 025200 80 884
735 92046 50013 8338 0626 33627 40017 15034 7454193 200947طرقات تونس الكبرى برنامج 025400 103 050
817 81711 201011طرقات مهيكلة للمدن برنامج 027100 11 817



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

180 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09694
026 318126150601 2654155 20106بناء جسور برنامج 027200 6 680
020 32018 5004 0642 4601 4443 201022تطوير الشبكة الجهوية للطرقات برنامج 027300 25 904
490 0003604 3745 8326 95210429 201045تهيئة المسالك الريفية برنامج 027400 46 056
589 70014 0002 5866 0404 41822 4975 201044تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 027500 49 915
464 00075011 1878 91317 08622845 201183برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة 028900 83 314
669 6055469009602 6806 201111برنامج - بناء جسور 029000 11 680
700 4008 0005 4785426 18012 9501 9902 28طرقات مهيكلة بسوسة ومدنين029100 33 120
622 1903 0001 3695 5606 63410740 201156برنامج - تهيئة المسالك الريفية 029200 56 741
500 50042 201142برنامج - طرقات تونس الكبرى 029300 42 500
781 0007 0002 7508007695 201114برنامج - طرقات مهيكلة للمدن 029400 15 550
433 00095014 4615 8443 201123برنامج -تطوير الشبكة الجهوية للطرقات029500 23 844
750 75014 0003 50010 28برنامج الطرقات المؤدية إلى المرفأ المالي برواد029600 28 500
265 571441 88011 12 كلم من شبكة الطرقات المرقمة بسيدي بوزيد والقصرين139تدعيم 030000 12 880
676 71173 00010 28310 3909 280102 1 كلم من المسالك الريفية349تهيئة 030100 103 670
880 17072 0009 8857 05036 50020 61521 201210طرقات تونس الكبرى برنامج 030300 89 050
650 350196 00018 2802 60082 120100 201234طرقات مهيكلة بالمدن الكبرى برنامج 030400 217 000
770 85076 00014 0006 62045 201252تطوير الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج 030600 97 620
530 900102 00014 63012 80080 201248تهيئة المسالك الريفية برنامج 030700 129 430
480 570128 48014 57070 00024 201448تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 032800 143 050
770 12029 7703 12029 20143بناء جسور برنامج 032900 32 890
800 40025 80011 51548524 201461تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج 033000 62 000
000 00033 0003 0001 00027 201410طرقات تونس الكبرى برنامج 033300 37 000
050 25010 5002 8001 0003 10منعرج تالة بوالية القصرين 034342 13 800

020 50047 500202 201649برنامج - طرقات تونس الكبرى  01100ج 49 520
000 800132 8004 0006 2016130برنامج - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة  01200ج 136 800
800 000174 0008003 2016177برنامج - تدعيم شبكة الطرقات المرقمة  01300ج 177 800
380 12025 5003 201628بناء جسور برنامج 01800ج 28 500
000 00046 0002 2048 بين الطريقين اكس و اكس 4الطريق اكس  03500ج 48 000
600 400103 0005 0004 2016105برنامج - تهيئة المسالك الريفية  03600ج 109 000

709 667 8611 000181 838161 75999 354 4062 400380 970760 047308 344193 822 096942جملــة الفصـل 4 465 167

1 709 667 8611 000181 838161 75999 354 4062 400380 970760 047308 344193 822 2جملــة البرنامج الفرعي 4 465 167



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

181 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

صیانة شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الریفیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

الطرقات و الجسور 09694
700619 3195 19976برنامج  -معدات إقتناء009200 6 319
801 20038 0007 5576 0001 9005 68224 97610 12تهيئات السالمة المرورية على الشبكة المرقمة030800 53 558

420 20039 0007 5576 7001 0005 9005 68224 29510 0969419جملــة الفصـل 59 877

2 420 20039 0007 5576 7001 0005 9005 68224 29510 19جملــة البرنامج الفرعي 59 877
1 129 707 0611 000189 395167 459101 360 4062 300385 970785 729308 639203 841 2جملــة البرنامج 4 525 044

حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

حماية المدن من الفيضانات 09698
500 5002 2للصيانة معدات إقتناء 000300 2 500
977795182أريانة و القيروان مدينتي حماية بمشروع خاصة دراسة005600 977
9021 9035 5الفيضانات من القيروان مدينة حماية 008541 5 903
الفيضانات من أريانة مدينة حماية 008612  19 51519 184331 19 515
669 00039 00025 09828 2625334 0001 74122 2973 70حماية تونس الغربية من الفيضانات014311 97 300

683 00042 00025 09828 4144 76226 0003 74122 6923 0969896جملــة الفصـل 126 195

1 683 00042 00025 09828 4144 76226 0003 74122 6923 96جملــة البرنامج الفرعي 126 195



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

182 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

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

812 7923023 096965023جملــة الفصـل 23 842

2 812 7923023 5023جملــة البرنامج الفرعي 23 842
2 495 00066 00025 09828 4444 55426 00027 74122 7423 96جملــة البرنامج 150 037

التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التھیئة الترابیة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

التهيئة الترابية 09707
150150المثال التوجيهي لتونس الكبري000600 150

09707150150جملــة الفصـل 150

1 150150جملــة البرنامج الفرعي 150

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التعمیر 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

العمران 09700



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

183 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09700
216216الكبرى  لتونس  التعمير لوكالة اإلستثمار برنامج 000700 216

09700216216جملــة الفصـل 216

2 216216جملــة البرنامج الفرعي 216

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلسكان 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

اإلسكان 09701
942 00039 00040 05850 00075164 00060 24969 64برنامج تهذيب و إدماج أحياء سكنية كبرى001800 194 000
097 000196 00024 90320 0007 000139 00080 29بناء مساكن اجتماعية- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي 001900 248 000

039 000236 00064 96170 00075171 000199 249149 0970193جملــة الفصـل 442 000

3 039 000236 00064 96170 00075171 000199 249149 93جملــة البرنامج الفرعي 442 000
3 405 000236 00064 96170 00075171 000199 249149 36693جملــة البرنامج 442 366

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المساندة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

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

09605218262217263جملــة الفصـل 480

2 218262217263جملــة البرنامج الفرعي 480
9 218262217263جملــة البرنامج 480

292 010 1202 387 2الجملة  العامة 278 061 265 000 177 454 413 973 1 006 300 457 970 300 719 2 938 965 5 117 927



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

184

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

جدول إجمالي حسب الواليات

تونس 111 0301 0306301 0301 030630

اريانة 122 5152 5151 3552 5152 5151 355

بن عروس 131 5601 5609201 5601 560920

منوبة 142002001 3401 3407401 3401 540940

نابل 212 1302 1301 1302 1302 1301 130

زغوان 224 6004 6002 4504 6004 6002 450

بنزرت 234 0504 0501 9804 0504 0501 980

باجة 315 0805 0802 5605 0805 0802 560

جندوبة 325 8605 8602 9805 8605 8602 980

الكاف 333006 7806 7803 4406 7806 7803 740

سليانة 346 6506 6503 3806 6506 6503 380

القيروان 41207 6707 6704 1507 6707 6704 170



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

185

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

جدول إجمالي حسب الواليات

القصرين 4211 17011 1705 26011 17011 1705 260

سيدي بوزيد 436 0006 0003 0306 0006 0003 030

سوسة 513 9003 9002 0803 9003 9002 080

المنستير 524 1004 1002 1804 1004 1002 180

المهدية 535 4605 4602 8505 4605 4602 850

صفاقس 616 2606 2603 1006 2606 2603 100

قفصة 714 4904 4902 3504 4904 4902 350

توزر 72504 3004 3002 2004 3004 3002 250

قبلي 732 0402 0401 1402 0402 0401 140

قابس 813 3603 3601 8403 3603 3601 840

مدنين 824 6254 6252 5154 6254 6252 515

تطاوين 832 6002 6001 3602 6002 6001 360



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

186

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

جدول إجمالي حسب الواليات

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 981 00020 0005705264405701 52620 440

630 29676 140109 060108 09656 140108 570108 20020 1الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

187

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

تونس 111 0301 0306301 0301 030630

5050505050بناءات إدارية06603 50
تهيئة االدارة الجهوية بتونس 003250 50 50 50 50 50

980980980980580الطرقات و الجسور06694 580
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009200ج 350 350 200 350 350

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   030380ج 630 630 380 630 630

اريانة 122 5152 5151 3552 5152 5151 355

1515151515بناءات إدارية06603 15
تهيئة اإلدارة الجهوية بأريانة  003615 15 15 15 15 15

340 5001 5002 5002 5002 2الطرقات و الجسور06694 1 340
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009500ج 1 100 1 100 500 1 100 1 100

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   030840ج 1 400 1 400 840 1 400 1 400

بن عروس 131 5601 5609201 5601 560920

6060606060بناءات إدارية06603 60



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

188

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

تهيئة اإلدارة الجهوية ببن عروس 002360 60 60 60 60 60
500860 5001 5001 5001 1الطرقات و الجسور06694 860

2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009230ج 450 450 230 450 450
2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   030630ج 1 050 1 050 630 1 050 1 050

منوبة 142002001 3401 3407401 3401 540940

340740 3401 3401 3401 1الطرقات و الجسور06694 740
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009230ج 490 490 230 490 490

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   030510ج 850 850 510 850 850
200200200200حماية المدن من الفيضانات06698

حماية مدينة برج العامري من الفيضانات 0307200 200 200 200

نابل 212 1302 1301 1302 1302 1301 130

130 1301 1302 1302 1302 2الطرقات و الجسور06694 1 130
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009500ج 1 080 1 080 500 1 080 1 080

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   030630ج 1 050 1 050 630 1 050 1 050



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

189

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

زغوان 224 6004 6002 4504 6004 6002 450

450 6002 6004 6004 6004 4الطرقات و الجسور06694 2 450
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009950ج 2 100 2 100 950 2 100 2 100

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   500 0301ج 2 500 2 500 1 500 2 500 2 500

بنزرت 234 0504 0501 9804 0504 0501 980

980 0501 0504 0504 0504 4الطرقات و الجسور06694 1 980
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   350 0091ج 3 000 3 000 1 350 3 000 3 000

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   030630ج 1 050 1 050 630 1 050 1 050

باجة 315 0805 0802 5605 0805 0802 560

8080808050بناءات إدارية06603 50
بباجــة الجهوية اإلدارة تهيئـة 000950 80 80 50 80 80

510 0002 0005 0005 0005 5الطرقات و الجسور06694 2 510
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   460 0091ج 3 250 3 250 1 460 3 250 3 250

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   050 0301ج 1 750 1 750 1 050 1 750 1 750



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

190

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

جندوبة 325 8605 8602 9805 8605 8602 980

4040404040بناءات إدارية06603 40
بجندوبة الجهوية اإلدارة تهيئة 001740 40 40 40 40 40

940 8202 8205 8205 8205 5الطرقات و الجسور06694 2 940
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   680 0091ج 3 720 3 720 1 680 3 720 3 720

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   260 0301ج 2 100 2 100 1 260 2 100 2 100

الكاف 333006 7806 7803 4406 7806 7803 740

300300بناءات إدارية06603
تهيئة اإلدارة الجهوية بالكاف 0026300 300

440 7803 7806 7806 7806 6الطرقات و الجسور06694 3 440
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   880 0091ج 4 180 4 180 1 880 4 180 4 180

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   560 0301ج 2 600 2 600 1 560 2 600 2 600

سليانة 346 6506 6503 3806 6506 6503 380

380 6503 6506 6506 6506 6الطرقات و الجسور06694 3 380



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

191

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   880 0091ج 4 150 4 150 1 880 4 150 4 150
2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   500 0301ج 2 500 2 500 1 500 2 500 2 500

القيروان 41207 6707 6704 1507 6707 6704 170

2020بناءات إدارية06603
تهيئة اإلدارة الجهوية بالقيروان 002420 20

150 6704 6707 6707 6707 7الطرقات و الجسور06694 4 150
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   360 0091ج 3 020 3 020 1 360 3 020 3 020

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   790 0302ج 4 650 4 650 2 790 4 650 4 650

القصرين 4211 17011 1705 26011 17011 1705 260

960 1704 1709 1709 1709 9الطرقات و الجسور06694 4 960
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   600 0091ج 3 570 3 570 1 600 3 570 3 570

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   360 0303ج 5 600 5 600 3 360 5 600 5 600
000300 0002 0002 0002 2حماية المدن من الفيضانات06698 300

حماية مدينة تالة من الفيضانات 001300ج 2 000 2 000 300 2 000 2 000



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

192

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

سيدي بوزيد 436 0006 0003 0306 0006 0003 030

030 0003 0006 0006 0006 6الطرقات و الجسور06694 3 030
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   710 0091ج 3 800 3 800 1 710 3 800 3 800

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   320 0301ج 2 200 2 200 1 320 2 200 2 200

سوسة 513 9003 9002 0803 9003 9002 080

080 9002 9003 9003 9003 3الطرقات و الجسور06694 2 080
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009820ج 1 800 1 800 820 1 800 1 800

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   260 0301ج 2 100 2 100 1 260 2 100 2 100

المنستير 524 1004 1002 1804 1004 1002 180

180 1002 1004 1004 1004 4الطرقات و الجسور06694 2 180
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009860ج 1 900 1 900 860 1 900 1 900

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   320 0301ج 2 200 2 200 1 320 2 200 2 200

المهدية 535 4605 4602 8505 4605 4602 850

850 4602 4605 4605 4605 5الطرقات و الجسور06694 2 850



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

193

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   350 0091ج 2 960 2 960 1 350 2 960 2 960
2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   500 0301ج 2 500 2 500 1 500 2 500 2 500

صفاقس 616 2606 2603 1006 2606 2603 100

20020020020020بناءات إدارية06603 20
الجهوية بصفاقس توسيع اإلدارة 002020 200 200 20 200 200

080 0603 0606 0606 0606 6الطرقات و الجسور06694 3 080
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   700 0091ج 3 760 3 760 1 700 3 760 3 760

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   380 0301ج 2 300 2 300 1 380 2 300 2 300

قفصة 714 4904 4902 3504 4904 4902 350

9090909050بناءات إدارية06603 50
بقفصة الجهوية تهيئـة اإلدارة 001550 90 90 50 90 90

300 4002 4004 4004 4004 4الطرقات و الجسور06694 2 300
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   100 0091ج 2 400 2 400 1 100 2 400 2 400

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   200 0301ج 2 000 2 000 1 200 2 000 2 000



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

194

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

توزر 72504 3004 3002 2004 3004 3002 250

5050بناءات إدارية06603
بتوزر الجهوية اإلدارة توسيع 001250 50

200 3002 3004 3004 3004 4الطرقات و الجسور06694 2 200
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   150 0091ج 2 550 2 550 1 150 2 550 2 550

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   050 0301ج 1 750 1 750 1 050 1 750 1 750

قبلي 732 0402 0401 1402 0402 0401 140

2020202020بناءات إدارية06603 20
بقبلي الجهوية اإلدارة توسيع 001120 20 20 20 20 20

120 0201 0202 0202 0202 2الطرقات و الجسور06694 1 120
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009450ج 900 900 450 900 900

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   030670ج 1 120 1 120 670 1 120 1 120

قابس 813 3603 3601 8403 3603 3601 840

840 3601 3603 3603 3603 3الطرقات و الجسور06694 1 840



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

195

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009520ج 1 160 1 160 520 1 160 1 160
2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   320 0301ج 2 200 2 200 1 320 2 200 2 200

مدنين 824 6254 6252 5154 6254 6252 515

1515151515بناءات إدارية06603 15
بمدنين الجهوية اإلدارة توسيع 000615 15 15 15 15 15

500 6102 6104 6104 6104 4الطرقات و الجسور06694 2 500
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009820ج 1 810 1 810 820 1 810 1 810

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   680 0301ج 2 800 2 800 1 680 2 800 2 800

تطاوين 832 6002 6001 3602 6002 6001 360

360 6001 6002 6002 6002 2الطرقات و الجسور06694 1 360
2016برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية   009700ج 1 500 1 500 700 1 500 1 500

2016برنامج - طرقات بمداخل المدن   030660ج 1 100 1 100 660 1 100 1 100

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 981 00020 0005705264405701 52620 440

470426470426400بناءات إدارية06603 400



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية

 الباب :17

196

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة التجھیز و اإلسكان و التھیئة الترابیة

الفرق مقرات وتهذيب وتوسيع بناء 0005200 200 200 200 200 200
أسيجة بناء 0007200 226 270 200 226 270

000 00020 0001 00020 1الطرقات و الجسور06694
2015برنامج - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية  034120 000 1 000 20 000 1 000

10010010010040التهيئة الترابية06707 40
دراسة حول التهيئة الترابية والمدخرات العقارية 00140ج 100 100 40 100 100

630 29676 140109 060108 09656 140108 570108 20020 1الجمـــلة : 



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

197

17 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

600اإلستثمار في ميدان البحث07804 600 600

600600600مركز التجارب و تقنيات البناء

300 1القروض07822 1 300 1 300

300 3001 3001 1شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس

900 9001 9001 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التكلفة

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

198

17 الباب:

600اإلستثمار في ميدان البحث07804 600 600

600600600مركز التجارب و تقنيات البناء

300 1القروض07822 1 300 1 300

 شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية
بصفاقس

1 3001 3001 300

900 9001 9001 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

199نظـام أمـد

17 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

1 البنیة التحتیة للطرقاتالبرنامج

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

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

1 تطویر البنیة التحتیة للطرقاتالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
600مركز التجارب و تقنيات البناء 600 600

000200600 600 600 اقتناء معدات البحث

07804600600جملــة الفصـل 600
600600600 1 جملــة البرنامج الفرعي

600600600 1 جملــة البرنامج

2 حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحليالبرنامج

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

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

2 حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیةالبرنامج الفرعي

القروض07822
300 1شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس 1 300 1 300

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

000500270 270 270  الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهيئة السواحل الشمالية
لمدينة صفاقس

000700230 230 230 صيانة وحراسة حوزة  مشروع تبارورة

300 3001 078221جملــة الفصـل 1 300
1 3001 3001 300 2 جملــة البرنامج الفرعي

1 3001 3001 300 2 جملــة البرنامج
900 9001 9001 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2015 2014 2013

2016
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20142015 2013

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20162016

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

200

17 الباب:

912اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800 912 912

912وكالة التهذيب والتجديد العمراني 912 912
22اإلستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802 22 22

22وكالة التهذيب والتجديد العمراني 22 22
764 1اإلستثمار في ميدان البحث07804 600 66 7 005 274 600 1 500 7 061 9 435

764 1مركز التجارب و تقنيات البناء 600 66 7 005 274 600 1 500 7 061 9 435
589 6المساهمات07821 643 411 6 589 643 411 650 000

589 6شركة تونس الطرقات السيارة 643 411 6 589 643 411 650 000
849 9القروض07822 1 300 1 900 1 150 50 013 9 649 1 300 2 100 1 150 50 013 64 212

870شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية 800 18 799 670 1 000 18 799 20 469
979 8شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس 1 300 1 100 1 150 31 214 8 979 1 300 1 100 1 150 31 214 43 743

724 5812 6502 1001 90016 512701 3631 2161 9001 90018 202 701 419 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

نظـام أمـد

وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية

201

17 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

البنیة التحتیة للطرقات 1البرنامج

2015 2014 201320142015 2013 20162016

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

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

تطویر البنیة التحتیة للطرقات 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
764 1مركز التجارب و تقنيات البناء 600 66 7 005 274 600 1 500 7 061 9 435

برامج البحث والدراسات 000100380106622125062268
اقتناء معدات البحث 0002006 5555 9556005 955600
البناءات والتهيئة 0003002 5001 0001 438621 00041 496

764 005666001 5006002747 0611 4357 9جملــة الفصـل 07804

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

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

659 435650 4721 5006006 863650 416666008 353 1 جملــة البرنامج الفرعي

659 435650 4721 5006006 863650 416666008 353 1 جملــة البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

202 نظـام أمـد

حمایة المناطق العمرانیة  و الشریط الساحلي 2البرنامج

2015 2014 201320142015 2013 20162016

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

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

حمایة الشریط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المینائیة 2البرنامج الفرعي

القروض07822
870شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية 800 18 799 670 1 000 18 799 20 469

أداءات و معاليم- أشغال تهيئة بحيرة تونس الجنوبية  00010015 94215 94215 942
الجنوبية تونس بحيرة  إستصالح أشغال متابعة مصاريف  0002004 5272 8571 0006702 857800870

979 8شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس 1 300 1 100 1 150 31 214 8 979 1 300 1 100 1 150 31 214 43 743

أداءات-أشغال إستصالح وتهيئة السواحل الشمالية بمدينة صفاقس   
ومعاليم

00030030 64823 3997 24923 3997 249

 مصاريف متابعة أشغال استصالح وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة
صفاقس

0004006 3353 1358508008007503 135850800800750

 الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهيئة السواحل الشمالية
لمدينة صفاقس

0005004 1803 240100802704903 24010080270490

تحويل الشبكات العمومية بمشرروع تبارورة 0006005505005050050
صيانة وحراسة حوزة  مشروع تبارورة 0007002 030940200220230440940200220230440

849 3009 9001 1501 0131 64950 3009 1001 1502 0131 21250 64جملــة الفصـل 07822

64 21250 0131 1502 1001 3009 64950 0131 1501 9001 3009 849 2 جملــة البرنامج الفرعي

64 21250 0131 1502 1001 3009 64950 0131 1501 9001 3009 849 2 جملــة البرنامج

التھیئة الترابیة و التعمیر و اإلسكان 3البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

203 نظـام أمـد

2015 2014 201320142015 2013 20162016

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

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

اإلسكان 3البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800
912وكالة التهذيب والتجديد العمراني 912 912

المخطط المديري لإلعالمية 000100912912912
912912912جملــة الفصـل 07800

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

دراسات 000100222222
222222جملــة الفصـل 07802

934934934 3 جملــة البرنامج الفرعي

934934934 3 جملــة البرنامج
724 5812 6502 1001 90016 512701 3631 2161 9001 90018 202 701 419 الجملة  العامة
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 ملحق عدد 1

ق م تكميلي

2015

التذكير بإعتمادات العنوان األول  I
( بحساب1000 د )

+15,74% 12977 95425 82448 نفقات األجور      -
0% 0 54633 54633 نفقات وسائل المصالح  -

0% 0 762 762 -  نفقات التدخل

+9,41% 12977 150820 137843 الجملة  
-  نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات    

+221,9% 8122 11782 3660 العمومية

+14,91% 21099 162602 141503 المجموع العام  

الوسائل البشرية المتوفرة II

األعوان القارون

الوزارة والهياكل التابعة لها  

-22,5% -206 711 917 األعوان اإلداريون        -
+12,4% 243 2201 1958 األعوان الفنيون        -
-45,5% -5 6 11 خطط أخرى  -
-10,9% -298 2425 2723 العملة       -

-4,7% -266 5343 5609 الجملة  

+5,6% (16) (303) (287)

(0) (0) (0)

المؤسسات

-3,0% -15 488 503

-100,0% -(20) (0) (20)

-4,6% -281 5831 6112 المجموع العام  

باعتباراإلنتدابات الجديدة   

تقديرات 

      العـنوان األول
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 

 باعتباراإلحاالت على التقاعد

أعوان المؤسسات   

باعتباراإلنتدابات الجديدة

2016
النسبة  التطور المعطيات

أهم أرقام مشروع ميزانية سنة 2016



 ملحق عدد 1

ق م تكميلي

2015

هياكل التدخل III

24 24 * اإلدارات الجهوية للتجهيز     

المؤسسات العمومية اإلدارية    -

1 1 مركز التجارب وتقنيات البناء *

1 1 وكالة التعمير لتونس الكبرى *

المؤ سسات العمومية غير اإلدارية    -

1 1 وكالة التهذيب والتجديد العمراني   *

1 1 شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية *

1 1 شركة تونس الطرقات السيـارة *

1 1 *

1 1 *

أبرز خاصيات ومؤشرات نشاط الوزارة IV
( بحساب1000 د  )

العناية والتعهد بالهيكل األساسي   -

منهــا  :

+14,5% 1470 11636 10166 الصيانة العادية والتدخالت الطارئة بشبكة الطرقات *

+1,0% 50 5 050 5 000 معالجة النقاط السوداء والزرقاء بشبكة الطرقات *

-6,7% -400 5 600 6 000 االشارات *

2 532 3 500 صيانة المعدات *

-40,0% -2000 3 000 5 000 صيانة الجسور *

6 600 5 000 التنوير العمومي *

+0,0% -1 12 345 12 346 صيانة المسالك الريفية  *

صيانة المنشآت المائية الخاصة بحماية المدن  *

-2,1% -10 465 475 من الفيضانات

0,0% 0 1040 1040 صيانة المنشآت والهياكل البحرية *

-1,8% - 891 48 268 48 527 الجملة

التطور

شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس

ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط

النسبةالمعطيات
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

الطرقـات والجسـور  : I

 -

                        برنامج 2008

 *

50%

تونس / بن عروس
100%

                        برنامج 2009

تونس 

50%
                        برنامج 2012

30% تونس 

20%

60%

   الطريق المحلية رقم 532

60%

 والوطنية رقم 10

لسنة 2016

 الطريق المحلية رقم 539 بمنطقة حي الزهور

على مستوى أحياء المروج بطول 12 كلم 

3x - 20x و   

 - بناء وصلة ربط بين الطريق  x - والطريق

 الوطنية رقم 10 قرب ديوان المواني الجوية

 والبريـة على طول 3 كلم مضاعفـة باعتبار 

x بنـاء محوليـن على مستـوى الطريقيـن 

طرقات تونس الكبرى  

 - بناء وصلة ربط بطول 8 كلم  بين الطريق الوطنية رقم 1

مضاعفة وتثليث طرقات محورية :

بن عروس

- x بنـاء محول على مستوى الطريق - 

 - استكمال بناء الطريق إكس من المخرج الغربي 

(منطقـة الزهروني) والطريق الوطنية رقم 3 

   

2x - 20x  بناء محول على مستوى الطريق - 

2x -  بناء محول على مستوى الطريق - 

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 

نفقات التنمية

المؤشرات واألهداف الكمية التي يجسمها

مشروع ميزانية سنة 2016

70%

 -  بناء محول الطريق    x -  المخرج الغربي للعاصمة  

    الطريق الوطنية رقم 10

المحتوى الجملي

- 20x  بنـاء محول علـى مستوى الطريق - 

والطريق السيارة على مستوى منطقة برج السدرية
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

100% منوبة

  القصاب) 

100% بن عروس

بقايا برنامج 2014

تونس

   2,1 كلم

100%

    2,7 كلم

   الطريق الوطنية رقم 9 (خير الدين باشا)

      برنامج 2015

100% تونـس تدعيم طرقات *

100% أريانـة

  بطول 8.4 كلم

100% منوبـة

    بطول 6.5 كلم

 - تهيئة مفترق دائري الطريق الجهوية رقم 39 أ1 - 

  الطريق الجهوية رقم 39 أA 1 (معهد محمد

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بطول 5 كلم 

   و(  ن ك   2.2 -  5.0) بطول 13 كلم

 - تدعيـم الطريق المحليـة رقم 521 : الطريق   

  الوطنيـة رقم 8 - الطريق المحليـة رقم 518 

 - تدعيـم الطريق المحليـة رقم 580 بطول 

 - بنـاء محول على مستـوى الطريق إكس2 -

 - طرقات تونس الكبرى

بـ 4 واليات

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 5 (ن ك   0 -  10.2)

 تدعيم 19.8 كلم من الطرقات + تهيئة مفترقين

تدعيم 22,3 كلم من الطرقات المرقمة 

بـ 3 واليات وإنجاز محول

                    بقايا برنامج 2013

المحتوى الجملي

لسنة 2016

100%

10%

 - تدعيـم الطريـق الوطنيـة رقم 5 - المرناقية 

 - تدعيـم الطريق المحليـة رقم 539 بطول

تدعيم 34,4 كلم من الطرقات المرقمة 
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

100% بن عروس

   الوالية بطول 6.5 كلم

90% تونس بناء محول *

40% بن عروس بناء طرقات جديدة *

بقايا برنامج 2014

100% تونس

100% أريانة

  بطول 1 كلم.

100% منوبة

 الليل بطول 2,5 كلم.

100% بن عروس

 فوشانة بطول 4 كلم

100% نابـل

100% زغـوان

100% باجـة

100% جندوبـة
  بطول 2 كلم.

   بجهة القرش األكبر، نهج غانا

 الطريق الوطنية رقم 1 والطريق z4 بمدينة مقرين

4-طرقات بمداخل المدن

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 39 (تدعيم وتصريف  

 - تهيئة مدخل مدينة المنيهلة على مستوى تقاطع

 الطريق الجهوية رقم 31 ومسلك الشنوة (1005)

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 39 - مدخل مدينة 

 - بناء منشأة فوق السكة الحديدية لتأمين الربط بين  

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 - الحنايا - حدود 

 - بناء محول يضـم منشأتيـن  DT لربط شارع

 - تهيئة مدخل مدينة الميدة بين الطريق الجهوية  

 رقم 43 والطريق المحلية رقم 608 بطول 2 كلم

  سمنجة بطول 3,5 كلم.

   محمد الخامـس LNS بشارع ضفاف البحيرة 

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 11 : مدخل مدينة 

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 6 : جندوبة الجنوبية

  باجة من جهة عمدون بطول 2,3 كلم.

المحتوى الجملي

لسنة 2016

24 مشروعا بطول 60,5 كلم بـ 24 والية

  مياه األمطار وتنوير عمومي) بطول 3 كلم.

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 254 - مدخل وادي  

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 134 : مدخل مدينة
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المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

100% الكـاف

 الطويرف بطول 2 كلم.

100% سليانـة

 (2*2 مسالك) بطول 1,9 كلم.

100% سوسـة

100% القـيروان

  السبيخة بطول 1,2 كلم.

برنامج 2015

100% تونس

100% أريانة

100% منوبة

    طبربة بطول 2,5 كلم

100% بن عروس

    مدينة مقرين بطول 1,6 كلم 

100% نابـل

    الصمعة بطول 2 كلم

100% زغـوان

   بطول 3 كلم

100% بنـزرت

 المحلية رقم 430 بطول 3 كلم

100%  - تهيئـة الطريـق الوطنيـة رقم 7 - مدخـل  باجـة

 - تهيئـة الطريق المحليـة رقم 579 والطريـق  

    مدينة نفزة من جهـة طبرقة بطول 2 كلم 

24 مشروعا بطول 61,2 كلم بـ 24 والية

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 173 : مدخل مدينة 

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 457 (ز4) - مدخل 

لسنة 2016

المحتوى الجملي

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 10 بطول 1,2 كلم

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 10 من جهة سكرة

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 525 - مدخل مدينة 

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 612  العابرة لمدينة  

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 4: سليانة الجنوبية

 - تهيئة المدخل الجنوبي لمدينة سوسة على 

   المحليـة رقـم 625 - مدخـل بئر مشارقـة  

 - تهيئـة مدخل مدينة بنزرت من جهـة الطريق 

 الطريق الجهوية رقم 82  قديم بطول 3 كلم.

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 48 : مدخل مدينة 
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المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

100% جندوبـة

100% الكـاف

   الكاف بطول 2,5 كلم 

100% سليانـة

100% سوسـة

100% المنستـير

    مدينة جمال بطول 2 كلم 

100% المهديـة

    مدينـة قصور الساف بطول 3,8 كلم

100% صفاقـس

    تنيور وقرمدة بطول 3,5 كلم 

100% القـيروان

100% القصريـن

   الشرقي لمدينة القصرين بطول 2 كلم

100% سيدي بوزيـد

    سيدي بوزيد بطول 2,6 كلم 

100% قـابـس

    منزل حبيب بطول 3 كلم 

 - تهيئـة الطريـق الجهويـة رقـم 88 مدخـل  

 - تهيئـة الطريـق الجهويـة رقم 82 مدخـل   

 - تهيئـة الطريق المحليـة رقم 921 بين طريقي  

 - تهيئة الطريق الوطنيـة رقم 15 مدخل مدينـة 

 مفترق الطريق الوطنية رقم 2 - الطريق الوطنية 

 - تهيئـة الطريق الوطنيـة رقم 17 مدخل مدينة  

 - تهيئـة الطريق الجهويـة رقم 182 المدخـل   

المحتوى الجملي

 - تهيئـة الطريـق المحليـة رقـم 822 مدخل   

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 2 (مفترق الطريق 

    لمدينة جندوبة بطول 3,75 كلم 

 رقم 2 د) مدخل القيروان بطول 3,9 كلم

   الجنوبي لمدينة كسرى  بطول 3 كلم

 - تهيئـة الطريـق المحليـة رقم 842 المدخل  

 الوطنية رقم 2 - الطريق الجهوية رقم 87 -  

  مدينـة سوسة بطـول 1,5 كلم  

لسنة 2016

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 6 المدخل الشمالي 

 - تهيئة الطريق الجهويـة رقم 83  مدخل مدينة 
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المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 
سنة 2016

100% مدنـين

   من جهة تطاوين بطول 3 كلم

100% تطاويـن

   (قسط 2) بطول 4 كلم 

100% قفصة

100%

100%

   قبلي بطول 2 كلم

 -

بنـاء 8 منعرجات   *

100%  *

بناء جسر

 *

باعتبار بناء جسر

 *

و3 باعتبار بناء جسر وتتريب 2X2 مسالك

100% 4,5 كلم مضاعفة  * 

المحتوى الجملي

 - تهيئة الطريق الوطنيـة رقم 19 مدخل تطاوين 

منعرج حامة قابس عبرالطريق الوطنية رقم 16
 10 كلم

 15 كلم

منعرج قفصة الطرقات الوطنية رقم 3 و 15

80%

100%
 15 كلم

منعرج باجة على مستوى الطريق الوطنية 6

 - تهيئة الطريق الوطنيـة رقم 19 مدخل مدنيـن  

والطريق الجهوية رقم 52 والطريق الوطنية

 رقم 11

منعـرج القصريـن عبـر الطريـق الجهوية

رقم 182 والطريـق الوطنية رقم 17 باعتبار 

 طرقات مهيكلة للمدن  

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 899  مدخل منزل  

   المحاسن ودقاش بطول 4 كلم

 برامج سنوات 2008       2011 :

    ميمون قفصة الشمالية بطول 1,5 كلم 

 - تهيئـة الطريق الجهوية رقم 104 مدخل مدينة   

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 16 مدخل مدينتـي 

لسنة 2016

توزر

قبلي
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سنة 2016

50%  *

85%  *

20%  *

20%  *

 *

60%  *

60%  *

تركي ونابل

 *

50% والطريق الوطنية رقم 17

100%  *

والكاف

70%  *

 برنامج 2012

اقتناء أراضي سوسة / القيروان

و15% أشغال

اقتناء أراضي زغوان / سليانة

و15% أشغال     وسليانة بطول 65 كلم

اقتناء أراضي زغوان

و15% أشغال

 برنامج 2015

القصرين

    بطول 7,3 كلم

مضاعفة الطريق الوطنية رقم 3 في اتجاه الفحص

منعرج جندوبة عبرالطريق الوطنية رقم  6

منعرج قرمبالية  الطريق الوطنية رقم 1

 22  كلم 

10%

   الجهوية رقم 100 والقيروان بطول 49 كلم

المحتوى الجملي

 5,5  كلم 

(إعادة إعالن طلب العروض)

 6 كلم مضاعفة وجسرين

مضاعفة 136 كلم من الطرقات المرقمة

 - مضاعفـة الطريـق الجهويـة رقـم  133

منعرج المنستير الطريق الجهوية رقم 92

منعرج المهدية الطريق الجهوية رقم 82

مضاعفة وتثليث طرقات محورية :

 25  كلم 

والطريق الجهوية رقم 17 باعتبار بناء جسرين

 7 كلم مضاعفة 

 - مضاعفة الطريق الوطنية رقم  4 بين الفحص

 8 كلم مضاعفة 

    بطول 22 كلم

 - بنـاء منعرج تالة : الطريق الوطنية رقم 17

 97  كلم 

 8 كلم مضاعفة 

 - مضاعفة الطريق الوطنية رقم  12 بين الطريق

 29 كلم

مضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 بين طينة والمحرص

مضاعفة الطريق الوطنية 5 د بين منعرج الكاف   

مضاعفـة الطريـق الجهويـة رقم 27  بيـن  

لسنة 2016

تعصير الطريق الوطنية 5  بين الطريق السيارة 
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سنة 2016

100% -  برنامج تهيئة الطرقات المرقمة  :

برنامج سنة 2009

50%

90%

100%

100%

100%

100% قابس

100% مدنين

100% تطاوين

100% قفصة

100% قبلي

برنامج سنـة 2010

80%

100%

100%

70%

100%

برنامج سنـة 2011

100% تونس  

100% أريانة  

100% منوبة  

100%  بن عروس 

100% نابل 

100% زغوان 

على مسافة 17,6 كلم         جندوبة 

لسنة 2016

قسط بطول 158,1 كلم بـ 5 واليات

القيروان

القصرين

على مسافة 69 كلم سيدي بوزيد

على مسافة 40 كلم

على مسافة 53,5 كلم

على مسافة 36 كلم

        باجة 

قسط بطول 395 كلم بـ 10 واليات

على مسافة 14 كلم

على مسافة 9,6 كلم

 على مسافة 15,5 كلم

المحتوى الجملي

على مسافة 21,2 كلم

على مسافة 45 كلم

على مسافة 40,7 كلم

على مسافة 26 كلم

على مسافة 37 كلم

على مسافة 22 كلم

على مسافة 30 كلم

قسط بطول 324,8 كلم بـ 13 والية

 على مسافة 0,7 كلم

 على مسافة 12,7 كلم

 على مسافة 40,1 كلم

  على مسافة 15,1 كلم

تهيئة 878 كلم على 24 والية

على مسافة 25,1 كلم

على مسافة 76 كلم

الكاف

        الكاف 

         سليانة 

        القصرين 

سليانة
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سنة 2016

-  تهيئة الطرقات المرقمة  (يتبع) :

100% بنزرت 

100% المنستير 

100% المهدية 

100% صفاقس 

100% القيروان 

100% سيدي بوزيد 

100% توزر 

برنامج 2014

20% منوبة

20%

   بطول 9,7 كلم

20% زغوان

20%

   بطول 9 كلم
20%

   بطول 5 كلم

20%

   23,5 كلم

20% جندوبة

   رقم 75 بطول 1,8 كلم

 - تهيئـة الطريـق الجهويـة رقم 60 : الطريق 
   الوطنيـة رقم 6 بوسالم - الطريـق الجهويـة

 - تهيئـة الطريق المحليـة رقم 643 : منعـرج  

  الطريق الجهوية رقم 132 - حدود والية سوسة 

المحتوى الجملي

 - تهيئـة الطريق الجهويـة رقـم 46 : الطريق  

 على مسافة 43,0 كلم

على مسافة 24,5 كلم

 - تهيئـة الطريـق الجهويـة رقـم 56 : 

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 539 : والية تونس 

 على مسافة 5,0 كلم

تهيئة 362,5 كلم موزعة على 13 والية

 - تهيئـة الطريـق الجهوية رقم 132 : الطريق  
  الوطنيـة رقم 3 - الطريـق المحلية رقم 638 

   والطريـق المحليـة رقـم 527 (2x2 مسالك)  

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 56 : والية منوبة -  

لسنة 2016

   الوطنية رقم 4 - والية القيروان بطول 13 كلم

 على مسافة 42,0 كلم

على مسافة 33,2 كلم

 على مسافة 22,1 كلم

   والية بنزرت ووالية باجة بطول 6 كلم

باجة
   الطريق الوطنية رقم 6 وادي الزرقاء بطول 

على مسافة 61,3 كلم
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سنة 2016

-  تهيئة الطرقات المرقمة  (يتبع) :

20%

20% الكاف

20%

20% سليانة

  الطريق الجهوية رقم 74 بطول 10 كلم

20%

20%

 زغوان - الطريـق الجهويـة الطريق رقم 133 

بطول 4 كلم

20% القيروان

   بطول 46,5 كلم

20% القصرين

  بوشبكة الحدود الجزائرية بطول 29,4 كلم

20%

   بطول 12,5 كلم

20% سيدي بوزيد

20%

 والية صفاقس بطول 10,1 كلم

20% تطاوين

   حدود والية القصرين بطول 16 كلم

المحتوى الجملي

 - تهيئـة الطريق المحليـة رقم 714 : الطريق 

 - تهيئـة الطريق الجهوية رقم 83 : الطريـق 

الوطنية رقم 14 - الطريق الجهوية رقم 124  

 - تهيئـة الطريق المحليـة رقم 994 : الطريق  

   الوطنية رقم 3 - سيدي بوزيد بطول 14 كلم

 - تهيئـة الطريـق الجهوية رقم 89 : الطريق  

 المحليـة رقم 996 الطريق المحلية رقم 1012 

 - تهيئـة الطريـق الوطنيـة رقم 15 : تالبت -  

لسنة 2016

 - تهيئـة الطريـق الجهويـة رقم 46 : واليـة

 الوطنية رقم 5 والجهوية رقم 74 بطول 13 كلم

 - تهيئـة الطريـق الجهويـة رقم 60 : الطريق   

 - تهيئـة الطريـق المحليـة رقـم 643 : والية  

   المحلية رقم 384 والية سليانة بطول 13 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 60 : والية جندوبة - 

 - تهيئـة الطريـق الوطنيـة رقم 13 : الطريق   

 - تهيئـة الطريـق الوطنيـة رقم 18 : الطريق  

   المحليـة رقم 840 زاوية المولدي - الفرضة 

   زغوان - الطريق الجهوية رقم 99 - الوسالتية 

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 60 : القصور - 

 الجهوية رقم 79 الحدود الجزائرية بطول 14 كلم
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-  تهيئة الطرقات المرقمة  (يتبع) :

 (تطاوين الشرقية) بطول 33 كلم

20%

20% قفصة

بطول 18 كلم

20%

 رقم 3 بطول 8,2 كلم.

20% توزر

    حزوة بطول 36,1 كلم.

 -

برنامج 2014

100%

   رقم 4 - والية سليانة بطول 11 كلم.

100% باجة

100% الكـاف

  7,2 كلم.

100% سليانة

100%

100% القيروان

الوطنية رقم 3 بطول 42,1 كلم

100% القصرين
  سيدي بوزيد - سبيطلة - القصرين بطول 35 كلم

 الجهويـة رقم 122 المتلوي - الطريق الوطنيـة 

 - تدعيـم الطريق الجهويـة رقم 78 : الطريـق 

 - تهيئـة الطريق الوطنية رقم 3 : نفطة - حدود  

المحتوى الجملي

 - تدعيـم الطريـق الوطنيـة رقم 13 : والية  

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 5 بطول 11 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 47: الطريق الوطنية

: E1 122 تهيئة الطريق الجهوية رقم - 

 المتلوي - الطريق الجهوية رقم 201 أم العرائس 

تدعيم 329 كلم موزعة على 12 والية

 - تهيئـة الطريق الجهويـة رقم 122 : الطريق 

  الطريق الوطنية رقم 19 بطول 16,7 كلم. 

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 207 : غمراسن - 

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 47: والية زغوان   

  الطريـق الوطنيـة رقم 2 القيروان - الطريق 

   الطريق الوطنية رقم 5 - بطول 39.3 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 47 بطول 16.2 كلم   

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 12: والية باجة - 

لسنة 2016

 برنامج تدعيم شبكة الطرقات المرقمة :

  الوطنية رقم 5 - الطريق الوطنية رقم 17 بطول 

زغوان
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سنة 2016

 -

100% سيدي بوزيـد

100% قابـس

    بطول 38 كلم

100% تطاوين

   المحلية رقم 99 بطول 43 كلم.

100% قفصـة

100%

    بطول 13,8 كلم

تـوزر

100%

  بطول 9,5 كلم

100% قبلـي

   بطول 7 كلم.

100%

-  برنامج بناء الجسور :

100% أريانـة

المحتوى الجملي

 - تدعيـم الطريق المحليـة رقم 951 : الطريق  

    المحلية رقم 952 - دوز بطول 6,5 كلم.

بقايا مشاريع سنتي 2008 و2009

 بناء جسر على وادي المالح

 - تدعيـم الطريق الوطنيـة رقم 13 : الطريـق 

 الوطنية رقم 3 - والية القصرين بطول 12,4 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 210: قبلي الطريق  

 - تدعيـم الطريـق الجهوية رقم 106 : الطريق  

 - تدعيـم الطريـق الجهويـة رقـم 122

 - تدعيـم الطريق الوطنيـة رقم 20 : الطريـق  

   الوطنيـة رقم 16 - الطريق المحلية رقم 951

 - تدعيـم الطريق الجهوية رقم 201 : الطريـق 

  الوطنيـة رقم 3 - الطريـق الوطنيـة رقم 16 

 - تدعيـم الطريق الجهويـة رقم 111 : تطاوين 

   الطريـق الوطنيـة رقم 19 - سمر - الطريق 

   الوطنية رقم 3 قفصة أم العرائس بطول 37 كلم

   الجهوية القديمة رقم 104 مطماطة - والية قبلي 

لسنة 2016

برنامج تدعيم شبكة الطرقات المرقمة (يتبع):
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سنة 2016

-  برنامج بناء الجسور  (يتبع):

100% جندوبـة

100%

70% سيدي بوزيد

50% قفصة

برنامج 2014

10% منوبـة

10% نـابـل

10% بـاجـة

 رقم 29 بطول 60 مترا

10% جندوبـة

10% الكـاف

    رقم 60 بطول 70 مترا

10% صفاقـس

    رقم 14 بطول 200 مترا

10% القيـروان

    رقم 171 بطول 100 مترا

10% القصريـن

    رقم 84 بطول 140 مترا

10% قابـس

    رقم 1 بطول 200 مترا

على 12 والية

 - بناء جسر على وادي لحمر بالطريق الجهوية  

المنستيـر

بقايا مشاريع برنامج سنـة 2011

   الوطنية رقم 6 بطول 60 مترا

 - بناء جسر على وادي تاسة بالطريق الجهوية  

جسر

بناء 12 جسرا بطول 1550 مترا خطيا موزعين

 - بناء جسر على وادي العوجة (60x2) بالطريق 

  الوطنية رقم 5 بطول 20 مترا.

المحتوى الجملي

 بناء جسر على وادي المالح

 بناء جسر على وادي المالح

 - بناء جسر على وادي بولذياب بالطريق الوطنية 

 - بناء جسر على وادي نبهانة بالطريق الجهوية  

 - بناء جسر على وادي الغرم بالطريق الوطنية  

جسر

  (40x2) بناء جسر على وادي بوعرقوب - 

 - بنـاء جسر على وادي بوجـاريـن بالطريق  

 بالطريق الوطنية رقم 1 بطول 80 مترا

 - بناء جسر على وادي الرمل بالطريق الجهوية  

لسنة 2016
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-  برنامج بناء الجسور  (يتبع):

10% مدنيـن

    رقم 1 بطول 120 مترا

10% قفصـة

10% تـوزر

تطوير الشبكة الجهوية للطرقات    :  -

برنامج سنـة 2010

20%

20%

100%

25%

80%

40% برنامج سنـة 2012

زغوان

باجـة

الكـاف

سليانـة

القصرين

قفصـة

 سیدي بوزید

          قابس 

   رقم 16 بطول 180 مترا

المحتوى الجملي

   رقم 15 بطول 200 مترا

 - بناء جسر على وادي المالح بالطريق الجهوية  

على مسافة 14,1 كلم

 بناء 75 كلم من الطرقات الجديدة

 - بناء جسر على وادي أم تمر بالطريق الوطنية  

تهيئة 141 كلم من الطرقات الجديدة

على مسافة 13,4 كلم

على مسافة 22,5 كلم

على مسافة 16,0 كلم

 - بناء جسر على وادي ميداس بالطريق الوطنية  

بناء 66 كلم من الطرقات الجديدة

        الكاف 

        سليانة 

  على مسافة 31 كلم

   بناء 201 كلم من الطرقات الجديدة موزعــة 

  على 6 واليات

 الطريق الجهوية رقم 76 (تبرسق)

 الطريـق الجهويـة رقم 124 بوعمران في اتجاه

 الطريق الجهوية رقم 28

 الطريق الجهوية رقم 79

 الطريق الجهوية رقم 49 (قصر بوخريص)

 الطريق الجهوية رقم 85 و91 سبيبة / حيدرة

لسنة 2016

بقايا برنامج سنة 2011

       بنزرت 

        باجة 
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سنة 2016

 -

100%

100%

100%

100% جندوبة

100% الكاف

100% المهدية

100% القيروان

100% القصرين

100% سيدي بوزيد

70% قفصة

70%

الكاف

باجة

جندوبة

القيروان

القصرين

40% برنامج 2012

بن عروس

نابـل

زغـوان

بنزرت

11 مسلكا

 6 مسالك

المحتوى الجملي

 6 مسالك

 على 5 واليات ذات أولوية

برنامج سنـة 2011 (إضافي)

بقايا برنامج سنـة 2010

منوبة

بقايا برنامج سنـة 2011

23 مسلك

4 مسالك

 مسلك

 تهيئة 74 مسلكا على مسافة 389 كلم موزعة

تهيئة 36 مسلكا على مسافة 444 كلم

5   مسالك

11 مسلكا

مسلك

8 مسالك

5 مسالك

3 مسالك

1   مسلك

11  مسلك

تهيئة 269 مسلكا بطول 1897,3 كلم

موزعة على 22 والية

برنامج تهيئة المسالك الريفية  :

تهيئة 43 مسلكا على مسافة 315 كلم

 5 مسالك

17  مسلك

3   مسالك

مسلكين

تهيئة 116 مسلكا على مسافة  749,3 كلم 

11 مسلكا

لسنة 2016

باجة

أريانة 

بنزرت

18 مسلكا



221
ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 
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40%  -

باجـة

جندوبـة

الكـاف

سليانـة

سوسـة

المنستير

المهديـة

صفاقـس

القيـروان

القصريـن

سيدي بوزيد

قابـس

مدنيـن

تطاويـن

قفصـة

تـوزر

قبلـي

60%  -

مشاريع أخرى :  -

60% سوسة

100% تطاوين

  بغمراسن على مسافة 43 كلم.

المحتوى الجملي

5   مسالك

معالجة النقاط السوداء بشبكة الطرقات  :

9   مسالك

4   مسالك

3   مسالك

3   مسالك

 - تعبيد الطريق السياحية قرماسة - قصر غيالن 

4   مسالك

 الطريق السيارة)

 عبـر الطريـق المحليـة رقم 844 على مسافة 

 تحديد البرنامج يتم باعتبار األولوية من حيث عدد

 - مضاعفة الطريقين المحليتين رقمي 814 و812  

 11,6 كلم (الطريق المحلية رقم 845 - هرقلة -

3   مسالك

2   مسالك

4   مسالك

  الحوادث وفقا آلخر اإلحصائيات المعتمدة .

10  مسالك

7   مسالك

5   مسالك

3   مسالك

5   مسالك

مشاريـع تهيئـة وبنـاء طرقـات 

5   مسالك

برنامج تهيئة المسالك الريفية  (يتبع) :

لسنة 2016

3   مسالك

4   مسالك
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تهيئات السالمة المرورية   :  -

                       برنامج 2012

تونس / بن عروس

30%

30%

10% سليانـة

   النقطة الكيلومترية رقم 117

10%

                  برنامج 2013

80% تونس 

   الوطنية رقم 9

20%

    رقم 21، محول الدندان

20%

100% بن عروس

   الوطنيـة رقم 1 حمام االنف

70% سوسـة

  رقم 82 على مستوى حي المطار

50% نقاط مختلفة تنوير عمومي

 -

100%

100%

   برنامج 2014

 - انجاز ممر علوي على مستوى الطريق الجهوية 

صيانة 1150,6 كلم من الطرقات المرقمة منها     برنامج 2015

الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور   :

المحتوى الجملي

صيانة 997,7 كلم من الطرقات المرقمة منها 

849,9 كلم تغليف مضاعف بـ 23 والية

 -  الزهراء-حمام األنف-حمام الشاطئ-برج السدرية 

 تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مناطق: 

 - إنجـاز ممر علوي علـى مستـوى الطريـق  

895,7 كلم تغليف مضاعف بـ 23 والية

 - تهيئـة الطريق الوطنيـة رقم 4 على مستوى

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 12

 - الطريق الوطنية رقم 3 بين فوشانة والمحمدية

 - إنجـاز 2 ممرات علوية على مستوى الطريق 

    المحلية رقم 452

 - إنجـاز ممر علـوي على مستـوى الطريـق  

لسنة 2016

 - إنجاز ممر علوي على مستوى الطريق الجهوية 
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 -

بقايا برنامج 2013

100% جندوبة

   بطول 28.7 كلم

100% الكـاف

100% تـوزر

برنامج 2015

70% القصرين 

70%

50% قفصة

 -

 برنامج 2013

أريانة

منوبة

بن عروس

نابل

زغوان

بنزرت

باجة

جندوبة

الكاف

سليانة

سوسة

المنستير

المهدية

صفاقس

القيروان

لسنة 2016
المحتوى الجملي

100%
 تدعيم وصيانـة 222 مسلكا ريفيا معبدا بطـول  

 إجمالي قدره 1496 كلم موزعة على 23 والية 

2 مسالك بطول 13 كلم

4 مسالك بطول 20.8 كلم

الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية  :

11 مسلك بطول 57 كلم

تحسين البنية االساسية للطرقات الحدودية :

 - الطريـق الجهويـة رقم 80 والطريق المحلية

5 مسالك بطول 15.7 كلم

5 مسالك بطول 30.5 كلم

6 مسالك بطول 38 كلم

6 مسالك بطول 22 كلم

5 مسالك بطول 52.3 كلم

    رقم 747 بطول 8.4 كلم

12 مسالك بطول 54 كلم

12 مسلك بطول 110 كلم

 - الطرقـات الوطنيـة رقم 6 ورقم 7 ورقم 11

20 مسلك بطول 116.5 كلم

18 مسلك بطول 110.5 كلم

15 مسلك بطول 77.35 كلم

 تدعيـم 81.4 كلم وتهيئـة 57.9 كلم موزعـة على 

 5 واليات.

14 مسلك بطول 102.4 كلم

 تحسين 139.3 كلم من الطرقات المرقمة الحدودية :

 - الطريق الجهوية رقم 201 بطول 24.8 كلم

12 مسلك بطول 75.6 كلم

 - تهيئة وتعبيد مسلك أم لقصاب بطول  4.5 كلم

 - تهيئة وتعبيد مسلك جبل سمامة بطول  30 كلم

 - تهيئة وتعبيد مسلك جبل المغيلة  بطول  25 كلم
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100%  -

القصرين

سيدي بوزيد

قابس

مدنين

تطاوين

قفصة

توزر

قبلي

95% برنامج 2014

أريـانـة

منوبـة

بن عروس

نـابـل

 بطول 4 كلم.

زغـوان

 بطول 3 كلم.

 -  تدعيم مسلك الطواجنية-  بازينة جومين بطول 8 كلمبنـزرت

الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية (يتبع):

تدعيم 58 مسلكا بطول 419,7 كلم مع صيانة  

 - تدعيم مسلك سوغاس الرقبة بطول 11 كلم.

 - تدعيم مسلك المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

9 مسالك بطول 101.3 كلم

المحتوى الجملي

19 مسلك بطول 131.6 كلم

لسنة 2016

15 مسلك بطول 99 كلم

3 مسلك بطول 57 كلم

14 مسلك بطول 110.1 كلم

2 مسالك بطول 10 كلم

10 مسالك بطول 75 كلم

3 مسالك بطول 15 كلم

 - تدعيم مسلك نوال - بوشراي (قرية نوال   

منشأة فنية موزعة على 22 والية

 - تدعيم مسلك صاحب الجبل - إبان - دار شيشو

   الهوارية بطول 8,5 كلم.

 - تدعيم مسلك العهد الجديد بمرغنة بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك بمرغنة II بطول 3 كلم.

 الطريق الجهوية رقم 41 - مسلك 304) قرمبالية 

 - تدعيم مسلك سيدي يونس بطول 5 كلم.

 - تدعيم مسلك الشليبي المرناقية بطول 7 كلم.
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سنة 2016

95%  -

باجـة

  بطول 2,5 كلم.

  بطول 5,5 كلم.

جندوبـة

   غار الدماء بطول 10 كلم.

   معتمدية وادي مليزبطول 5 كلم.

الكــاف

  بطول 5 كلم.

  بطول 11 كلم.

سليانة

سوسة

المنستير

المهدية

 - تدعيم مسلك سجة  سانية شريط بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك القرعة بطول 12 كلم.

 - تدعيم مسلك التطهير مساكن بطول 6 كلم.

 - تدعيم مسلك لندرية بوفيشة بطول 7,2 كلم.

 - تدعيـم مسلك فرشـان ساقية سيـدي يوسف 

 - تدعيم مسلك الجم - العشابة بطول 7,6 كلم.

 - تدعيـم مسلك الباطـن (101 أ) الدهمـاني 

 - تدعيم مسلك كروسية سيدي الهاني بطول10 كلم

 - تدعيم مسلك 1561 بين الوردانين والبرجين 

 بالوردانين بطول 10 كلم.

 - تدعيـم مسلك الغرايسية باجـة الجنوبيـة

 - تدعيـم مسلك الهـري الباردي مجاز الباب 

 - تدعيم مسلك محمد لزرق الرخاء من معتمدية  

 - تدعيم مسلك سيدي الحبيب الرويعي من معتمدية

   عين دراهم بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك قلعة السنان بطول 5 كلم.

 - تدعيم مسلك الغرفة عمدون بطول 10 كلم.

 -  تدعيم مسلك الحاليسية باجة الشمالية بطول 8 كلم.

 - تدعيم مسلك الفوار تبرسق بطول 2 كلم.

لسنة 2016

الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية (يتبع):

المحتوى الجملي

 - تدعيم مسلك سيدي عبد الحكيم الجنوبية من  
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

95%  -

صفاقس

القيروان

القصرين

سيدي بوزيد

  حفوز) بطول 6,5 كلم.

   بطول 9,3 كلم.

 -  تدعيم مسلك كتانة وادي الحجل بمارث بطول 3 كلم.قابس

 - تدعيم مسلك الشعال - الطريق الوطنية رقم 1  

 -  إعادة بناء منشأة فنية على وادي الدفيالية بالحاجب.

 -  تدعيم مسلك الخبن الشمالية (نصر اهللا)  بطول 9 كلم.

 - تدعيم مسلك طربخانة بسبيطلة بطول 2 كلم.

 -  تدعيم مسلك جوب بن غذاهم بالعيون بطول 12 كلم.

 - تدعيم مسلك إبراهيم الزهار بسبيبة بطول 8 كلم.

 - تدعيم مسلك الحوايز المكناسي بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك االبراهمية حدود الشراردة (أوالد

 - تدعيم مسلك صبرة (سيدي علي بن عون)

 -  تدعيم مسلك االسعادة (منزل بوزيان)  بطول5,5 كلم

  المحرس بطول 12 كلم.

 - تدعيم مسلك زعفرانة إلى مدرسة سيدي عمر 

   الكناني (القيروان الجنوبية) بطول 4 كلم.

 -  تدعيم مسلك الموسيات 1  (بوحجلة)  بطول 8 كلم.

 - تدعيم مسلك المساعدية (الشراردة) بطول 6 كلم.

 - تدعيم مسلك السواسي - سيدي بوهالل - 

 الطريق المحلية رقم 835 بطول 13,5 كلم.

 - تدعيم مسلك السعد - المساكنية بطول 3,7 كلم.

 - تدعيم مسلك اللطايفية - الشعال بئر علي  

 - تدعيم مسلك الخروع الغربية بطول 9 كلم.

  بالصخيرة بطول 2 كلم.

    بن خليفة بطول 23 كلم.

 - تدعيم مسلك الطريق الوطنية رقم 1 - الميناء 

المحتوى الجملي

لسنة 2016

الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية (يتبع):
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

95%  -

  بطول 5,5 كلم.

   بطول 9,2 كلم.

مدنين

  بطول 13 كلم

  بطول 1,5 كلم

  مدنين الجنوبية بطول 4 كلم.

تطاوين

   بطول 13 كلم.

  بطول 11 كلم.

قفصة

توزر

  نفطة) بطول  23,5 كلم.

100% برنامج 2015

تونس

أريانة

 إجمالي قدره 526,6 كلم موزعة على 24 والية 

 - مسلك بئر الجزار بطول 3 كلم

 - تدعيم مسلك توزر - مراح لحوار (توزر - 

 تدعيـم وصيانـة 80 مسلكا ريفيا معبدا بطول   

 - تدعيم مسلك حكمة البساطمة (تطاوين الشمالية) 

 - تدعيم مسلك السعايدية بطول 4,5 كلم.

 - تدعيم مسلك باطن زانوش بطول 4,5 كلم.

 - تدعيم مسلك الصوالحية بطول 4,5 كلم.

 - تدعيم مسلك فطناس بطول 3 كلم.

 - تدعيم مسلك البركة بطول 8,7 كلم.

  ومنطقـة قليب الدخـان عبر بنغيلوف بالحامـة

 - تدعيم مسلك ورجين - قصر الجديد بني خداش 

 - تدعيم مسلك كوتين- حي شعورة مدنين الشمالية 

 - تدعيم مسلك معصرة بن جاء باهللا - حي مارس

 - تدعيم مسلك رأس الواد (تطاوين الجنوبية)

المحتوى الجملي

الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية (يتبع):

 - تدعيم مسلك العجايرية والغرايرة بالمطوية 

 - تدعيم المسلك الرابط بين الطريق الوطنيو رقم 1 

لسنة 2016

 - مسلك سيدي مروان بطول 2,5 كلم
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

100%  -
منوبة

  بطول 3 كلم

بن عروس

نابـل

   بطول 9 كلم

  بطول 6 كلم

زغـوان

  بطول 4 كلم

   الناظور بطول 4 كلم

بنزرت

   بطول 10 كلم

باجـة

 - مسلك طريق الشاطئ ميناء الهوارية - الهوارية 

 - مسلك الرماضنية - صواف بطول 10 كلم

 - المسلك الرابط بين البطان والحثرمين بالبطان 

 - مسلك بئر الزيتون بطبربة بطول 3,5 كلم

 - مسلك ماركي بطول 2,2 كلم

المحتوى الجملي

لسنة 2016

الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية (يتبع):

 - مسلك جنايحية الفحص بطول 3 كلم

 - مسلك سيدي ناجي - عين البطوم (جزئي)

 - مسلك أوذنة بطول 1 كلم

 - مسلك ديار الحجاج - قرعة ساسي قربة

 - مسلك الشوايحية وادي الخضراء - الفحص 

 - مسلك العقايلية زغوان بطول 3 كلم

 -  مسلك بني طون I وII بنزرت الجنوبية بطول 5 كلم

 - الماتلين بنزرت الجنوبية بطول 3 كلم

 - تدعيم مسلك 402B الحويشات بنزرت الجنوبية

 - مسلك المجالس عمدون- نفزة بطول 16 كلم

 - مسلك االوراردة بئر مشارقة بطول 2 كلم

 - مسلك بوسعادة باجة الشمالية بطول 5,5 كلم

 - مسلك بئر العش قبالط بطول 3 كلم

 - مسلك عرقوب الخرشف تبرسق بطول 7 كلم
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

100%  -

جندوبة

   بطول 8 كلم

   بطول 18,3 كلم

الكاف

  الطريق الوطنية رقم 18) السرس بطول 10 كلم

  بطول 3 كلم

  بطول 5 كلم

سليانة

   بطول 24 كلم

سوسة

  الثريات بطول 1 كلم

   بطول 3 كلم

   بطول 10 كلم

  الثريات بطول 2 كلم

 - مسلك بوقطاية بطول 5 كلم

 -  مسلك أوالد سالم منتزه دجبة تيبار بطول 2,5 كلم

 - مسلك الحوش القلعة من معتمدية غار الدماء

 - مسلك األبرص (الطريق الوطنية رقم 12 -

 - مسلك وجه السوق من معتمدية طبرقة 

 - جزء من مسلك الشويشة العلوج سيدي بوعلي

المحتوى الجملي

لسنة 2016

الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية (يتبع):

 - المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 17  

 - مسلك المحجـوبة- بئر العفو قلعة سنـان 

 - مسلك جامـة - بورويس سليانـة الشمالية

 - مسلك بئر العفو القطار مكثر بطول 8 كلم 

 - مسلك الروحية الجميالت الروحية بطول25 كلم

 - مسلك أوالد بوهاني بوعرادة بطول 4,2 كلم

 - الجزء الثاني من مسلك نبهانة الزاوية القصيبة 

 - جزء من مسلك الشياب أهل جميع القلعة الكبرى

 - مسلك المسعدين القصيبة الزاوية - القصيبة 

 ومدينة الكاف عبر سيدي منصور الكاف الشرقية 
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

100%  -

المنستير

 والطريق الجهوية رقم 93 بني حسان بطول 5 كلم

المهدية

صفاقس

  بطول 12 كلم

   بونومة قرقنة بطول 4,2 كلم

    والعوادنة منزل شاكر بطول 7,5 كلم

  جبنيانة - العامرة بطول 5,5 كلم

  الدائر بطول 2,3 كلم

القيروان

 - مسلك المحارزة - الطويبية هبيرة بطول 5 كلم

 -  مسلك الماليكية -  بوسليم أوالد الشامخ بطول 8 كلم

 - مسلك لضياف المكنين بطول 2 كلم

 - مسلك هندي الزيتونة السبيخة بطول 5,6 كلم

 - مسلك الشرقي - الطريق المحلية رقم 885

   صفاقس الجنوبية بطول 2,5 كلم

 - مسلك أوالد منجة زرمدين بطول 5 كلم

 - مسلك المساكنية قصور الساف بطول 3,2 كلم

المحتوى الجملي

لسنة 2016

الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية (يتبع):

 - مسلك عدد 1555 بين الطريق الجهوية رقم181  

 - مسلك بير جالص الشبيكة بطول 3,2 كلم

 - مسلك العيثة الجبيالت - الشبيكة بطول 4 كلم

 - مسلك الجم - العبابسة الجم بطول 12 كلم

 - مسلك الحثرمين السواسي بطول 4,5 كلم

 - مسلك الغريبة - في اتجاه بئر علي الغريبة 

 - مسلك المسيرب - الوسالتية بطول 7 كلم

 - مسلك الطريق الجهوية رقم 82 بليانة الشرقية 

 - المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم 119

 - مسلك األفران (من القاصة 11 إلى العوابد)

 - مسلك حقونة - الطريق الجهوية 82 ساقية 
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

100%  -

  بوحجلة بطول 4,5 كلم

   بطول 5 كلم

القصرين

سيدي بوزيد

قابس

   ومنطقة الزركين 2 مارث بطول 4 كلم

   حبيب بطول 10 كلم

مدنين

تطاوين

قفصة

   بطول 8,2 كلم

 - مسلك عقلة بولعراس - الطريق الوطنية رقم 2 

الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية (يتبع):

 - مسلك القصعات - الطريق الوطنية رقم 2 

المحتوى الجملي

لسنة 2016

 - مسلك الخير- المظهار بني خداش بطول 5 كلم

 - مسلك أوالد عباس بطول 5 كلم

 - مسلك بوحية بودرياس فريانة بطول 20 كلم

 - مسلك عين زيان سبيبة بطول 10 كلم

 - مسلك باطن الغزال جلمة بطول 20,5 كلم

 - مسلك المرابطين بغمراسن بطول 7 كلم

 - مسلك أجيم - قاللة أجيم بطول 11 كلم

 - مسلك الصنم - حسي الحداد الطريق الوطنية 

 - مسلك مغيلة السبالة بطول 12,6 كلم

 - مسلك زمرتن مارث بطول 4 كلم

 - مسلك باطن القزاح منزل حبيب بطول 11 كلم

 - مسلك بني مهيرة - قصور الشقائق بطول 6 كلم

 - مسلك بئـر الـزواري قفصـة الشماليـة

 - مسلك الهوادفية الحاجب بطول 4 كلم

 - المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 1 

 - مسلك والي الطريق الوطنية رقم 15 منزل

  رقم 1 مدنين الجنوبية  بطول 6 كلم

 - مسلك أم الزقار بالذهيبة بطول 3 كلم

 - مسلك العامرة سيدي بوزيد الشرقية بطول 4 كلم
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

100%  -

  بطول 7 كلم

توزر

   بطول 5 كلم

  (ن ك 455) نفطة بطول 3 كلم

قبلي

II

100% بن عـروس

100% المنستيـر

100% مدنيـن

برنامج 2014

100%  -

100%  -

    450 مترا

 - مسلك الجديدة سيدي صالح السند بطول 3,7 كلم

المحتوى الجملي

لسنة 2016

الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية (يتبع):

 - مسلك أوالد طالب القطار بطول 1,7 كلم

 - مسلك الزيتونة العيايشة بلخير بطول 6,7 كلم

 - مسلك أوالد أحمد بن سعـد قفصة الشمالية 

  الطريق الوطنية رقم 3 (ن ك 431) توزر

 - مسلك فج الريح سوق األحد بطول 9 كلم

 - مسلك الطريق الوطنية رقم 3 (ن ك 428) - 

 - مسلك الطريق الوطنية رقم 3 (ن ك 454,5) -

  الكيرة - سيدي بوعلي الطريق الوطنية رقم 3 

 - مسلك الواحة بدقاش بطول 6,5 كلم

حماية الهياكل البحرية من االنجراف البحري:

   اإلنجراف البحري

    من اإلنجراف البحري

حماية شواطئ المهدية من اإلنجراف البحري - إنجاز حاجز واقي على مسافة 450 مترا

 - حمايـة شواطـئ واليـة بـن عـروس مـن

 - حماية فالز المنستير من اإلنجراف البحري

 - حماية شاطئ حومـة السـوق جربـة وأجيـم 

حماية شواطئ الشابة من اإلنجراف البحري - حماية أسفل الكرنيش بالحجارة على مسافة 
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

100%

100%

برنامج 2015

100%  -

100%

100%

100%

    على طول حوالي 400 مترا

100%

    بالحاجة في 3 أقساط

100%

    من الشريط الساحلي لمنطقـة القراطن

100%

70%

حماية المدن من الفيضانات : III

 -

 برنامج 2012

45% تونس

100% منوبة

المحتوى الجملي

لسنة 2016

 - هدم األجزاء المتداعية للطبقة الفوقية للحاجز

 - إنجاز فسحة شاطئية

 - تقويـة الحواجز المنجـزة والتي لم تعـد تفي  

 - بناء مدارج من الخرسانة المسلحة

* حمايـة شاطئ المأمونيـة بقليبية من اإلنجراف 

* حماية منطقة القراطن بقرقنة

* حماية فالز هرقلة من اإلنجراف البحري

 - إعادة بناء الطبقة الفوقية بالخرسانة المسلحة

 - تثبيت سفح وأسفل الحاجز بالحجارة

  البحري

حماية شواطئ طبرقة من اإلنجراف البحري

 - إقامة حماية حجرية على طـول 300 متـرا 

 - إنجاز حواجز حجرية موازية للشريط الساحلي 

 - ردم األماكن المتضررة من اإلنجراف

حماية 24 مدينة من الفيضانات:                 

تونس الغربية

دوار هيشر

 - أشغال فتح المسطح المائي* سبخة ين غياضة بالمهدية



234
ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 
سنة 2016

III

100% نابل

100% جندوبة

100% قابـس

90% قفصـة

100% تطاويـن

100% تطاويـن

 برنامج 2013

90% تونس
90% زغوان
80% جندوبـة
50% القيروان
100% تطاوين

برنامج 2014

60% بن عروس

100% باجـة - مدينة برقو

100% الكـاف

80% الكـاف

60% صفاقس

80% منوبة

50% القصرين

50% سيدي بوزيد - مدينة المزونة

80% قفصـة

  برنامج 2015

80% منوبة

80% الكاف

80% صفاقس

   لمشروع تبرورة

 - كلم 4

 - دوار هيشر

  منطقة البحيرة

 - تهيئة مصب القنال الحزامي كلم 4 العابرة 

 - مدينة قلعة السنان

لسنة 2016

 - قلعة السنان

المحتوى الجملي

المزطورية

العال

 - مدينة السرس

المرازقة والحمامات ونابل

غار الدماء

 سيدي عويدات

تطاوين

 - مدينة سبيطلة

 - مدينة المتلوي

 - منطقة دوار هيشر

الرديف

المطوية

قصر عيالن

وادي مليز

 - مدينة حمام الشط (القسط الثالث)

حماية المدن من الفيضانات ( يتبع):
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

100% بنزرت

100% تونس

100% تونس

100% أريانة

100% أريانة

100% نابل

100% القيروان

100% سيدي بوزيد

100% القصرين

100% صفاقس

100% قابس

60%

 برنامج 2012

100%

30% برنامج 2013

  (بناء 20000 مسكنا اجتماعيا)

 - القضاء على ظاهرة األكواخ والمساكن البدائية

المحتوى الجملي

(وكالة التهذيب والتجديد العمراني صاحبة منشأ مفوض)

   منطقة البحاير 1 و 2 و 3

   منطقة التبان (البورجي)

   منطقة زريق واألمل

 - القسط الثاني من مشروع مدينة عمر المختار

     بمنطقة السيجومي.

   منطقة سلتان وفندق الجديد

 V- البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي :

 IV-  برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى  :

لسنة 2016

   منطقة بيرين - سيدي حسين

   منطقة البحر األزرق 

   منطقة كرش الغابة التضامن المنيهلة

   منطقة النوامر

   منطقة األولمبي

 - بناء مساكن  وتوفير مقاسم  اجتماعية 

   (10000 مسكن)

   منطقة جعفر - رواد

   منطقة بير مسوغة وحشاد
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى V  بيان ألهم المشاريع و البرامج بصدد اإلنجاز 

سنة 2016

(2017-2012)  

50%

  األمطار

   األحياء المعنية أو حذوها
برنامج 2015
صفاقـس

برنامج 2014
100% جندوبة
100%
100%
100% الكاف
100%
100% القصرين
100%
100% توزر

برنامج 2015
100% قفصة
100% توزر

المحتوى الجملي

لسنة 2016

 - برنامج تهذيب منطقة ساقية الدائر

   المياه المستعملة
 - مد حوالي 162كلم من قنوات صرف مياه 

 - تركيز حوالي 19685 نقطة إنارة عمومية.
 - تحسين حوالي 15800 مسكن.

 -  مد حوالي 157كلم من القنوات الصالحة للشراب
 - إنجاز 65 فضاء متعدد اإلختصاصات (رياضي  

    و8 مجالس جهويـة وذلك بـ :
 - تعبيد حوالي 1220 كلم من الطرقات

   وشبابي وثقافي وجمعياتي)
 إنجاز 50 ملعب حي - 

 - إقامـة 41 فضاءا صناعيا أواقتصاديا داخـل

 - مد حوالـي 286 كلم من قنـوات تطهيـر 

 - توسيع مقر المعبر الحدودي بحزوة

 - تهيئة مقر المعبر الحدودي ببوش
 - تهيئة مقر المعبر الحدودي ملولة

 - تهيئة مقر المعبر الحدودي غار الدماء
 - تهيئة مقر المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف

 - تهيئة مقر المعبر الحدودي قلعة السنان
 - تهيئة مقر المعبر الحدودي بو شبكة
 - تهيئة مقر المعبر الحدودي حيدرة

 - تهيئة مقر المعبر الحدودي فج بوزيان

VII-تهيئة المعابر الحدودية :

 - تهيئة مقر المعبر الحدودي عقلة أوالد أحمد

VI- برنامج تهذيب وإدماج أحياء سكنية كبرى :

(وكالة التهذيب والتجديد العمراني صاحبة منشأ مفوض)

( 120 حيا بها 132 ألف مسكن يقطنها حوالي 685 ألف ساكن) - تهذيـب 120 حيا موزعين على 62 بلديـة
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

الطرقـات والجسـور: I

والجسور    برنامج 2016

80% تونـس

80% أريانـة

80% منوبـة

80% بن عـروس

80% نابـل

  بطول 46,6 كلم

80% زغـوان

80% بنـزرت

80% باجـة

80% جندوبـة

  و65 بطول 42 كلم

80% الكـاف

 - صيانة الطريق الوطنية رقم7 والطرقات المحلية رقم539 و575

  و7 القديمة (عين دراهم) و17 والطريقين الجهويتين رقمي 53

المحتـــوى الجملـــي
  بيان ألهم المشاريع و البرامج 

الجديدة لسنة 2016
V

   والطرقات المحلية رقم 450 و451 و535 بطول 12 كلم

 - صيانة الطرقات الجهوية رقم 21 و24 و30 و31 و39

 - صيانة الطرقات المحلية رقم 471 و518 و520 بطول 25 كلم

 - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات

   717,4 كلم تغليف مضاعف و243,1 كلم خرسانة إسفلتية

 أ- صيانة 977 كلم من الطرقات المرقمة بـ 24 والية منها

 - صيانة الطرقات الجهوية رقم 28 و35 و133 والطرقات المحلية

  والطرقات المحلية رقم 312 و313 و318 و330 و334 و336

 - صيانة الطرقات الوطنية رقم 6 القديمة و7 القديمة (جندوبة)

  والطريقين المحليتين رقمي 352 و360 بطول 34,6 كلم

   و580 و581 بطول 16,6 كلم

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 6 والطريق الجهوية رقم 50

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 17 والطرقات المحلية رقم 713 

  و720 و725 و726 و740 و741 بطول 66,8 كلم

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 1 والطريقين الجهويتين رقمي35

  الجهويـة رقم 26 و27 و44 والطريـق المحليـة رقم 601

 و36 والطرقات المحلية رقم 565 و570 و577 بطول 35,5 كلم

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 1 و1 القديمـة والطرقـات

  و338 بطول 68,4 كلم

 - صيانة الطريـق الوطنية رقم 7 والطريـق الجهوية رقم 57

   رقم 625 و626 و642 بطول 45,3 كلم
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

سليانـة

سوسـة

المنستير

المهديـة

صفاقـس

  بطول 71,2 كلم

القيـروان

القصريـن

سيدي بوزيد

قابـس

  و953 بطول 30,8 كلم

مدنيـن

تطاويـن

قفصـة

تـوزر

قبلـي

80%

80%

80%

80%

80%

80%

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

V

  رقم 116 و205 و208 والطرقات المحلية رقم 784 و785

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 17 والطرقات الجهوية رقم 71 و85

   و182 بطول 91,3 كلم

  الجهـويتين رقمي 89 و96 والطريـق المحليـة رقم 906

 - صيانة الطرقات الوطنية رقم 1 القديمة و2  و12 والطرقـات  

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 1 و16 والطرقات الجهوية

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 1 و1 المنعرج والطريقين

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 4 والطريقين المحليتين رقمي 713

  و727 بطول 38,7 كلم

  الجهوية رقم 82  و82 (في اتجاه المنستير) و82 (في اتجاه سوسة)

المحتـــوى الجملـــي

 - صيانة الطرقات الجهوية رقم 109 و114 و115 و117 و209

  والطرقات المحلية رقم 942 و946 و978 و1034 بطول 56,6 كلم

 - صيانة الطرقات الجهوية رقم 90 و87E و96 بطول 36 كلم

  رقمي 81 و171 بطول 46 كلم

80%

80%

80%

80%

80%

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 19 والطرقات الجهوية رقم 111

  و115 و207 والطريق المحلية رقم 996 بطول 19 كلم

   و82E والطريقين المحليتين رقمي 831 و860 بطول 36 كلم

 - صيانة الطرقات الجهوية رقم 92 و93 و94 و95 و181 و191

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 3 و12 والطريقين الجهويتين

  و48 و132 والطريقين المحليتين رقمي813 و865 بطول50,1 كلم

 - صيانة الطريقين الوطنيتين رقمي 3 و14 بطول 27,9 كلم

 - صيانة الطريق الوطنية رقم 3 بطول 32,2 كلم

80%
 - صيانة الطريق الوطنية رقم 20 والطريق الجهوية رقم 106

  بطول 10,2 كلم

80%

 - صيانة الطريقين رقمي 16 و20 والطريق المحلية رقم 796

  بطول 38,2 كلم
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اإلنجازات  
المنتظرة في موفى

سنة 2016

تونـس  * تدعيم طرقات

بن عـروس

منوبـة  * تهيئة الطرقات المرقمة

تونس وأريانة  * طرقات جديدة

ومنوبة

برنامج 2016
تونـس

أريانـة

منوبـة

بن عـروس

نابـل
   بطول 1,7 كلم

زغـوان

بنـزرت

باجـة

  بطول 2,6 كلم

جندوبـة

الكـاف
    بطول 2 كلم

سليانـة

سوسـة

المنستيـر

   بطول 2 كلم

 - طرقـات تونس الكـبرى

80%

 - طرقـات بمداخـل المـدن

   بطول 1,5 كلم

80%

80%

80%

80%

80%

80%  - تهيئة الطريق الوطنية رقم 17: مدخل مدينة جندوبة بطول3,5 كلم

80%

المحتـــوى الجملـــي

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

 - تهيئة الطريق الوطنيـة رقم 1 : المدخـل الجنوبـي لمدينـة 
   سيدي بوعلي بطول 1 كلم

80%

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 82 : مدخل مدينـة قصـر هـالل

  الطريق الوطنية رقم 6 والطريقين المحليتين رقمي 366 و368

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 576 بطول 3 كلم

 - تهيئـة وتثنية الطريق الوطنية رقم 17: مدخل مدينة الكـاف

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 635 : مدخل مدينة بير حليمة

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 31 (ن ك 0 - 4,5) بطول 4,5 كلم

  والمقرن بطول 3,7 كلم

 - تحسين مدخل مدينة باجة من جهة الطريق الحزامية رقم 6 د :

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 69E1 : مدخل مدينة رأس الجبل

   مدخل مدينتي الجديدة والبطان بطول 1,3 كلم

 برنامج 2016

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

V

80%

 ب- صيانة منشآت فنية وفواصل جسور

تدعيم 9,5 كلم وتهيئة 6 كلم من الطرقات المرقمة بـ 3 واليات

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 22 (ن ك 6,6-11,6) بطول 5 كلم

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 4 : مدخل مدينة سليانة (2x2 مسالك)

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 510 والطريق الجهوية رقم 55 :

 - تهيئـة الطريـق الجهويـة رقم 27: مدخل مدينة بني خيار

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 581 (ن ك 3-9) بالمرناقية بطول 6 كلم

 - مواصلة الطريق 20X بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج

  الغربي للعاصمة بطول 15 كلم 2x2 مسالك (مقطع2)

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 36 بطول 1,6 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 50 بقلعة األندلس بطول 3 كلم

   بطول 4,2 كلم
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

المهديـة

صفاقـس

القيروان

    بطول 3,32 كلم

القصرين

   بطول 4,2 كلم

سيدي بوزيد

    بطول 3,7 كلم

80% قابـس

مدنيـن

تطاويـن

قفصـة

   بطول 4 كلم

تـوزر

قبلـي

50% برنامج 2016  - بناء جسور

بن عـروس

زغـوان

  والزريبة بطول 45 مترا

بنـزرت

  الجهوية رقم 51 بطول 60 مترا

   حومة السوق بجربة) بطول 5 كلم

Vالمحتـــوى الجملـــي

  عدد 2,8 بالطريق المحلية رقم 571 الرابطة بين الطريق الجهوية

   عـدد 34,9 بالطريق الجهوية رقم 133 الرابطة بين زغوان

   رقم 36 والطريق المحلية رقم 565 بطول 150 مترا

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 19 : مدخل مدينة تطاوين (قسط 3)

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 : مدخل مدينة دوز بطول 3 كلم

   بطول 1,2 كلم

80%

 - بنـاء جسر على وادي مليـان على مستوى النقطة الكيلومترية

80%

50%

   على مستـوى مدخل مدينة القصرين والطريق الوطنية رقم 17

 - بنـاء جسر على وادي الحمام على مستوى النقطة الكيلومترية

 - بنـاء جسر على وادي المالح على مستـوى النقطة الكيلومترية
  عدد 8,5 بالطريق الجهوية رقم 66 الرابطة بين سجنان والطريق

بناء 11 جسرا بـ 10 واليات بطول إجمالي قدره 1155 مترا خطيا

 - تهيئـة الطريق الجهويـة رقم 201 : مدخل مدينة أم العرائس

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 3 : مدخل مدينة نفطة بطول 3 كلم

 - تهيئـة الطريـق الوطنية رقـم 3 : مدخل مدينة بئر الحـفي 

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 15 : مدخل مدينة وذرف بطول 3 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 117 (سدويكش - ربانة - الماي -

80%
 - تهيئـة الطريـق الوطنيـة رقم 2 : مدخل مدينـة القيروان

 - تهيئـة الطريق الوطنية رقم 17 : المدخل الشمالي لمدينة القصرين

   من جهة تالة بطول 3 كلم

 - تهيئة الطريق الحزامية الصغرى بين الطريق الجهوية رقم 182

80%

80%

80%

80%  - تهيئة الطريق المحلية رقم 924 : سيدي منصور بطول 3 كلم

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 859 : المدخل الشمالي لمدينة المهدية

   بطول 1,6 كلم

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

80%

80%

80%

80%

50%

50%
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

جندوبـة

(100x2) غار الدماء وتونس بطول 200 مترا  

  بطول 120 متر

سليانـة

   والعروسة بطول 60 مترا

سوسـة

المهديـة

سيدي بوزيد

مدنيـن

  بطول 200 مترا

تطاويـن

 - تهيئة شبكة الطرقات المرقمة

برنامج 2016
منوبـة

بن عـروس

نابـل

زغـوان

50%

50%

50%

  بطول 9,5 كلم

  عدد 24 بالطريق الجهوية رقم 191 الرابطة بين الطريق المحلية

50%

تهيئة 374,2 كلم من الطرقات المرقمة بـ 15 والية

   عـدد 20,8 للطريـق الجهوية رقم 47 الرابطة بين بوعرادة

 - بناء جسر على وادي المالح على مستوى النقطة الكيلومترية  

 - بناء جسر على وادي الواعر على مستوى النقطة الكيلومترية 
   عدد 110 بالطريق الوطنية رقم 14 بطول 40 مترا

  رقم 831 القديمة - والية المنستير والمهدية بطول 80 مترا

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 580 : المرناقية - حدود والية تونس

  عدد 13,2 بالطريق الجهوية رقم 100 الرابطـة بين مساكن  
  ووالية المنستيـر بطول 40 مترا

 - بناء جسر على وادي مجردة على مستوى النقطة الكيلومتريـة
  عـدد 66,2 بالطريق الوطنية القديمـة رقم 17 الرابطـة بين

 - بنـاء جسر على وادي مجردة على مستوى الطريق الوطنيـة
  القديمة رقم 17 الرابطة بين جندوبة والطريق الوطنية رقـم 17

 - بناء جسر على وادي بوعرادة على مستوى النقطة الكيلومترية

 - بنـاء جسر على وادي تاللت على مستوى النقطة الكيلومترية  
  عدد 36,3 بالطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين والية مدنين

 - بناء جسر على وادي شيبة على مستـوى النقطـة الكيلومترية 

50%

50%

50%

  عدد11 بالطريق الجهوية رقم 118 الرابطة بين جرجيس ومدنين

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 36 : والية بن عروس - الطريق

 - بنـاء جسر على وادي بوحامد على مستوى النقطة الكيلومترية  

  وتطاوين بطول 160 مترا

50%

50%

   بطول 16,3 كلم

 - تهيئة الطريق المحلية رقـم 604 : منزل تميم - الطريق المحلية

   الجهوية رقم 133 زغوان بطول 11 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 36 : الخليدية - حدود والية زغوان

   رقم 603 - الطريق الجهوية رقم 27 بطول 21,5 كلم

50%

50%

50%

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

Vالمحتـــوى الجملـــي
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

بنـزرت

سليانة

سوسة

   الوطنية رقم 1 بطول 7,4 كلم

المنستير

المهديـة

صفاقـس

سيدي بوزيد

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

المحتـــوى الجملـــي

  رقم 854 - الطريق الوطنية رقم 1 بطول 14 كلم

  رقم 96 - زرمدين - الجم بطول 19 كلم

V

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 843 : الطريق الجهوية رقم 133 -

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

  زرمدين والية المهدية بطول 6 كلم

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 887 : الطريق المحلية رقم 903 -

50%
 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 93 : الطريق الجهوية رقم 894 -

  تكرونة بطول 1,3 كلم

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 848 : الطريق الجهوية رقم 100 -

   مساكن - الكنايس بطول 8,4 كلم

  الطريق الجهوية رقم 58 بطول 19,7 كلم

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 719 : عين بوسعدية بطول 33,9 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 51 : الطريق الجهوية رقم 58 -

  الطريق الجهوية رقم 66 بطول 6,6 كلم

 - تهيئـة الطريق المحلية رقم 640 : والية زغوان - الطريق

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 51 : الطريق الجهوية رقم 57 -

  رقم 903 بطول 17,4 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 888 من النقطة الكيلومترية عدد 0

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 889 : الطريق الجهوية رقم 83 -

  الهيشرية بطول 12 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 93 : بومرداس - الطريق الجهوية

   إلى النقطة الكيلومترية عدد 15 بطول 15 كلم

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 853 : المزدور - الطريق المحلية

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 853 : كارفور - الطريق الوطنية

  رقم 1 المزوغة - المتواصلة بطول 9,5 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقم 119 : المحرس - الطريق الوطنية

   الطريق الجهوية رقم 89 بطول 7,1 كلم

  رقم 1 عقارب - الطريق الوطنية رقم 14 بطول 30,7 كلم

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 887 : الرقاب - الطريق المحلية



243

ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

قابـس

تطاويـن

    بطول 23 كلم

قفصـة

   رقم 3 بطول 23,5 كلم

قبلـي

60%  - تدعيم شبكة الطرقات المرقمة

برنامج 2016

تونـس

أريـانـة

منـوبـة

60%

50%

50%

60%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

60%

60%

60%

60%
 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 5 : باب سعدون، الطريق الجهوية

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 : الطريق الجهوية رقم 135 -

 - تدعيـم الطريق الوطنية رقم 7 : الطريق المحلية رقم 911 -

  الطريق الوطنية رقم 7 - الباطن بطول 2 كلم

  رقم 8 بطول 12,8 كلم

 - تدعيـم الطريق الجهوية رقم 50 : الطريق الوطنية رقم 8 -

   قليبية - جرسين - النويل - كارفور بطول 19,35 كلم

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

Vالمحتـــوى الجملـــي

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 780 : الطريق الوطنية رقم 1 -

 - تهيئة الطريق الوطنية رقم 16 : قابس - الحامة (2x2 مسالك)

  الطريق المحلية رقم 542 بطول 5,6 كلم

تدعيم 625 كلم من الطرقات المرقمة بـ 19 والية

 - تهيئة الطريق المحلية رقم 951 : الطريق المحلية رقم 951 -  

  رقم 38 بطول 12 كلم

 - تهيئة الطريق الجهوية رقـم 111 : السمـر - حدود الواليـة  

 - تهيئـة الطريق المحلية رقم 901 : سيدي عيش - الطريق الوطنية 

    بطول 10,6 كلم

    بطـول 13 كلم

   الطريق الوطنية رقم 20 : غير مرقمة بطول 29 كلم

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 8 : والية تونس - الطريق المحلية

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 31 والية تونس - الطريق الوطنية

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 5 : برج العامري - سيدي مدين

   والية بنزرت بطول 11,4 كلم

  رقم 532 بطول 16,5 كلم

  قلعة األندلس بطول 10,7 كلم

 - تدعيـم الطريق المحلية رقم 510 : الطريق الوطنية رقم 7 -

  الطريق المحلية رقم 507 (2x2 مسالك) بطول 2 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 32 : الطريق المحلية رقم 527 -
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

بن عـروس

60%
60%

نـابـل

زغـوان

بنـزرت

باجـة

جندوبـة

الكـاف

سوسـة

  بطول 53 كلم

المنستيـر

60%
60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

   الطريق المحلية رقم 384 بطول 7,2 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 82E : الطريق الجهوية رقم 82 -
   الطريق الجهوية رقم 92 بطول 10,8 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 82: طبلبة- والية المهدية بطول 13 كلم

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 1 : واليـة نابـل - سيدي بوعلي

   السرس الطريق الجهوية رقم 172 بطول 12,1 كلم

    والية باجة بطول 30,1 كلم

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 1 : برج السدريـة - بوعـرقوب

    رقم 57 بطول 9 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 35 : الطريق الجهوية رقم 34 -

    رقم 17 عين دراهم بطول 30 كلم

  الطريق الجهوية رقم 126 بطول 22,5 كلم
 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 7 : الطريق الجهويـة رقم 126

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 11 : والية باجة - الطريق الوطنية

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 92 : المنستير - خنيس بطول 12 كلم

Vالمحتـــوى الجملـــي

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 7 : الطريق الجهوية رقم 57 -

 - تدعيم الطريق الجهويـة رقم 60 : الطريق الجهويـة رقم 12

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 34 : مرناق بطول 3 كلم
 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 35 : مرناق بطول 3,4 كلم

   الطريق المحلية رقم 572 بطول 10,2 كلم

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 6 : الطريق المحلية رقم 375 - الطريق

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

   المحلية رقم 376 والطريق المحلية رقم 377 بطول 12 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 36 : الطريق الجهوية رقم 39 -
   الخليدية بطول 8,2 كلم

   الوطنية رقم 3 بئر مشارقة بطول 16,5 كلم

  الطريق الجهوية رقم 126 بطول 10 كلم

    بطول 26,5 كلم

 - تدعيم الطريق الجهويـة رقم 37 : واليـة منوبـة - الطريق

 - تدعيم الطريق الوطنيـة رقم 7 : ماطـر-الطريق الجهويـة

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 28 : الطريق الجهوية رقم 133 -
   الطريق الجهوية رقم 35 بطول 20 كلم

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 6 : الطريق المحلية رقم 618 -

 - تدعيم الطريق الجهويـة رقم 60 : الطريق الجهويـة رقم 75

60%

   نفزة بطول 13 كلم
 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 52 : النقطة الكيلومترية رقم 23 -
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ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

المهديـة

60%

60% صفاقـس

60%

القيـروان

    بطول 25,1 كلم

سيدي بوزيد

مدنيـن

قفصـة

60% تـوزر

100%

100%

100%

60%

برنامج 2016    

60% زغـوان

60%

60%

60%

60%

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 : توزر - نفطة بطول 23 كلم

60%

Vالمحتـــوى الجملـــي

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 : قفصة - المتلوي بطول 43,5 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 83 : الطريق الجهوية رقم 125

   بطول 11,1 كلم

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

 - تحرير حوزة الطريق الحزامية إكس 20 (قسط 3) والطريق

 - تهيئة مسلك دوار الكاف - دوار الحاج عمر بطول 3,5 كلم

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 1 : بن قردان النقطة الكيلومترية

   عدد 577 بطول 32 كلم

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 81 : الطريق الجهوية رقم 119 -

   منعرج كلم 11 صفاقس بطول 30 كلم

 - تهيئة مسلك دوار العمايم بطول 1,5 كلم

 - تهيئة مسلك الدوافين بطول 4 كلم

   الحزامية الرابط بين مختلف الطرقات السيارة

 - تحرير حوزة مشروع جسر مدخل مدينة بنزرت

تهيئة 72 مسلك ريفي بطول 310,5 كلم بـ14 والية ذات األولوية

 - تهيئة مسلك عين عياد - عين زكير - عين عكة بطول 9 كلم

 - تهيئة مسلك المعاتقية - وادي القراقيب بطول 4 كلم

   والية سيدي بوزيد بطول 30,6 كلم

 - مشاريع خاصة بالواليات ذات األولوية

 - إقتناء أراضي لفائدة الطريقين  

   الحزاميتين إكس 20 وإكس 30

 - إقتناء أراضي لفائدة مشاريع الطرقات  

    المهيكلة بالمدن وجسر بنزرت

 - إقتناء أراضي لفائدة الطريق  

   وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة Ecoso   السيارة في اتجاه قفصة

 - تحرير حوزة إيصال الطريق السيارة إلى واليات القيروان

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 95 : والية المنستير - الطريق

 - تدعيم الطريق الجهوية رقم 81 : والية القيروان - والية صفاقس

   سيدي بوزيد الطريق المحلية رقم 889 بطول 12,5 كلم

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 13 : الطريق الجهويـة رقم 11

 - تدعيم الطريق الوطنية رقم 12 : حفـوز - واليـة سليانـة

60%

60%

60%

60%

  الجهوية رقم 87 طاللسة بطول 11,1 كلم



246 ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

60% باجـة

60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%

60% جندوبـة

60%
60%
60%

60%
60%

60% الكـاف

60%
60%
60%

60% سليـانـة

60%
60%
60%

60% القيـروان

60%
60%
60%
60%
60%
60%

60% القصريـن

60%
60%
60%

المحتـــوى الجملـــي

 - تهيئة مسلك خليج مالق بطول 1,5 كلم

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

V

 - تهيئة مسلك جارودة - سبع عوينات وبن كرم بطول 4 كلم

 - تهيئة مسلك البيبات - خنقة الجازية بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك أوالد سعيدان - قرون جدي بطول 2,5 كلم
 - تهيئة مسلك دوار علي األحمر وورتان الكبارية (2 فروع)

 - تهيئة مسلك الخنقة بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك القطيفة بطول 1 كلم
 - تهيئة مسلك السعادنية - العرايبية بطول 2,5 كلم
 - تهيئة مسلك المويسات 2 - المخالفية بطول 2 كلم

 - تهيئة مسلك الزويتينية - الخزان بطول 4,3 كلم
 - تهيئة مسلك السمران بطول 4 كلم

 - تهيئة مسلك المعايزية - الطبابة بطول 3 كلم
 - تهيئة مسلك البلد بطول 2 كلم

 - تهيئة مسلك القصعة 1 و2 بطول 3 كلم

 - تهيئة مسلك عين أم زيد بطول 3 كلم
 - تهيئة مسلك صنهاجي بطول 1,5 كلم

    بطول 5,4 كلم

 - تهيئة مسلك أوالد عبدة - عين الزكار بطول 4,5 كلم
 - تهيئة مسلك أوالد ميمون بطول 1,5 كلم

 - تهيئة مسلك حرايق الحلوف بطول 3,5 كلم

 - تهيئة مسلك دور إسماعيل - المنطقة السقوية بطول 3 كلم
 - تهيئة مسلك سانية الساسي - أوالد سالم بطول 1 كلم

 - تهيئة مسلك وادي الزيتون بطول 5 كلم

 - تهيئة مسلك دوار البازينة - دوار بيت العدل بطول 4 كلم

 - تهيئة مسلك العبدة بطول 4 كلم
 - تهيئة مسلك الزالز بطول 7 كلم

 - تهيئة مسلك مائدة يوغرطة - مسلك وادي بوصالح بطول 8 كلم

 - تهيئة مسلك العنق بطول 4 كلم
 - تهيئة مسلك الخضراء - السوالمية - الحجاج بطول 4,5 كلم

 - تهيئة مسلك سيدي حمادة - مسلك فوار السنوسي بطول 10,5 كلم

 - تهيئة مسلك الطعاملية - المخصومة بطول 1,5 كلم

 - تهيئة مسلك إبراهيم الزهار - حدود الوالية بطول 5 كلم
 - تهيئة مسلك الفتاة الريفية - الذواودة بطول 5 كلم

 - تهيئة مسلك حاسي الفريد - عين سيدي محمود بطول 9 كلم
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

60% سيدي بوزيـد

60%

60%

    بطول 4,01 كلم

60%

60% قابـس

60%

60%

60%

60%

60% مدنيـن

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

   في اتجاه وادي موسى بطول 0,59 كلم

60% تطاويـن

60%

60% قفصـة

60%

60%

60%

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

Vالمحتـــوى الجملـــي

 - تهيئة مسلك مدرسة التوامة (الطريق الجهوية رقم 83) - مسلك

   القصيرة بطول 4,88 كلم

 - تهيئة مسلك مدرسة سيدي علي بن جاء باهللا الشنانفية مرورا

 - تهيئة مسلك قارة شوشان - المدرسـة اإلبتدائيـة بئر بـدر

 - تهيئة مسلك الغندري - قرع البعيري الزركين بطول 5,22 كلم

 - تهيئة مسلك بن غيلـوف - المشروع الفالحـي الجيوحراري

 - تهيئة مسلك والي - ظهرة الشيح بطول 5,56 كلم

 - تهيئة مسلك قرية النصر - المش عبر المنطقة السقوية النصر 2

   بطول 9,05 كلم

    بطول 5,21 كلم

   بالمقبرة الفالتة الحمامة (2 فروع) بطول 5,4 كلم

 - تهيئة مسلك المحشن بعمرة الجديدة بطول 0,97 كلم

 - تهيئة مسلك بني خداش - دمر بطول 1,95 كلم

 - تهيئة مسلك المعهد الثانوي بالمعمرات حي سوف بطول 2,53 كلم

 - تهيئة مسلك القطفة بطول 3,26 كلم

 - تهيئة مسلك الرياض - مجماج بطول 0,75 كلم

 - تهيئة مسلك الطريق الجهوية رقم 116 - أحياء بوستة والعريض

 - تهيئة مسلك قصر الجراء-دير حوية-قليب ذياب بطول 5,29 كلم

 - تهيئة مسلك قصر الجوامع - قمانة عبر الهيرة بطول 0,94 كلم

 - تهيئة مسلك بدوي - حي بوذينة بطول 6,96 كلم

 - تهيئة مسلك بني زلطن - تونين بطول 4,83 كلم

   والمهبولي (تماسنت الجنوبية) بطول 2,36 كلم

 - تهيئة مسلك وسط مدينة كوتين على مستوى مصنع صوريـل

 - تهيئة مسلك العيايشية - السكاكرة بطول 4,45 كلم

 - تهيئة مسلك الرويسي بالحمادي بطول 2,22 كلم

 - تهيئة مسلك الحميلة - اللة بطول 5,58 كلم

 - تهيئة مسلك مدرسة بورقيبة - البناعسية بطول 4,81 كلم

 - تهيئة مسلك أوالد زيد العرايبية بطول 4,39 كلم

 - تهيئة مسلك رمادة - الزلط بطول 12,18 كلم

 - تهيئة مسلك قرار بن مغلية-إعدادية حسي عمر بطول 1,82 كلم

 - تهيئة مسلك سهل الرومان - الصفيراء بطول 8,1 كلم

60%
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

60% تـوزر

60%

60%

60%

60% قبلـي

60%

60%

60%

50%

برنامج 2016

50% زغـوان

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Vالمحتـــوى الجملـــي

 - تهيئة المسالك الريفية

 - تهيئـة مسلك الخصايبية - أوالد بوزيان (الطريق الجهوية

  بالشهدة - أوالد بن مستورة) بطول 2 كلم

 - تهيئة مسلك سيدي جبر - الطريق الجهوية رقم 28 بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك الفوار - واحة الضباعية بطول 4,09 كلم

 - تهيئة مسلك القوادرين (مسلك الزبيدين كلم 10 - مسلك المعيذر

    كلم 4) بطول 4 كلم

 - تهيئة مسلك واحة قراد - الطريق الجهوية رقم 206 بطول2,99 كلم

تهيئة 99 مسلك ريفي بطول 630,2 كلم بـ 9 واليات ذات أولوية

 - تهيئـة مسلك سيـدي منصور (الطريق الجهويـة رقم 132 -

   المدرسة اإلبتدائية) بطول 4 كلم

 - تهيئـة مسلك الحجاج زقطـون (الطريق الجهوية رقم 132 -

    زقطون) بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك المقرن - المقرن العليا بطول 4 كلم

 - تهيئة مسلك الشهدة - مسلك واد القراقيب (مسلك الشهدة كلم 7,1 -

   واد القراقيب) بطول 3 كلم

 - تهيئة مسلك بروتة - سيدي عامر بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك امراح لحوار - جحيم بطول 6,56 كلم

 - تهيئة مسلك أوالد الصولي (الطريق الوطنية رقم 3 - الطريق

 - تهيئة مسلك الشهدة - مسلك واد الصبايحية (المدرسة اإلبتدائية

 - تهيئة مسلك الطريق الوطنية رقم 20 - بئر الرومي بطول 3,9 كلم

 - تهيئة مسلك شمسة - الشباط بطول 3,76 كلم

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

 - تهيئة مسلك أم الفرث - الشارب بطول 10,79 كلم

 - تهيئة مسلك الغنيات - الهوارية بطول 4 كلم

  المحلية رقم 644) بطول 4 كلم

   رقم 28 - المدرسة اإلبتدائية الغريفات بطول 6,3 كلم

 - تهيئة مسلك عتيالت - وادي المالح بطول 3,13 كلم

 - تهيئة مسلك دغومس بطول 3,91 كلم
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

50% سليانـة

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

Vالمحتـــوى الجملـــي

 - تهيئة مسلك أوالد يوسف بطول 8 كلم

 - تهيئة مسلك الحفيرة بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك العوامرة (2 فروع) بطول 3,5 كلم

 - تهيئة مسلك الدراقة بطول 1 كلم

 - تهيئة مسلك النقاقشة بطول 5 كلم

 - تهيئة مسلك الباللمية بطول 3 كلم

 - تهيئة مسلك دوار الشط بطول 8 كلم

 - تهيئة مسلك العرايبية - بئر القعود بطول 3 كلم

 - تهيئة مسلك أوالد بن جنات بطول 5 كلم

 - تهيئة مسلك عين الجدرة بطول 3 كلم

 - تهيئة مسلك بن عبد اهللا المنصورة بطول 4 كلم

 - تهيئة مسلك الكدية بطول 3,5 كلم

 - تهيئة مسلك البياض بطول 1,5 كلم

 - تهيئة مسلك البرامة- الشواونية- النوايرية- عين زريق بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك التلة بطول 5 كلم

 - تهيئة مسلك السميرات - بئر األنصات بطول 5 كلم

 - تهيئة مسلك الحبالن بطول 4 كلم

 - تهيئة مسلك الغزايلية بطول 5 كلم

 - تهيئة مسلك أوالد سعيد بومحرز بطول 3 كلم

 - تهيئة مسلك العقبة بطول 4 كلم

 - تهيئة مسلك جوف الهرية بطول 2,5 كلم

 - تهيئة مسلك أوالد طالب - برج المسعودي بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك يهبو البواشرية بطول 2 كلم

 - تهيئة مسلك الكريفات بطول 3 كلم

 - تهيئة مسلك أوالد سالمة - عرقوب الدبغة بطول 3 كلم

 - تهيئة مسلك رأس العين - الزواكرة بطول 3,5 كلم

 - تهيئة مسلك النجايمية - بربرو بطول 13 كلم

 - تهيئة مسلك األقباص بطول 4 كلم

 - تهيئة مسلك حوش الصفايا المشرف (2 فروع) بطول 6 كلم
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اإلنجازات  
المنتظرة في موفى

سنة 2016

50% سيدي بوزيـد

50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50% قـابـس

50%

50%
50%
50%
50%

50% مدنيـن

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

Vالمحتـــوى الجملـــي

 - تهيئة مسلك الحجري بمنزل الحبيب (2 فروع) بطول 10 كلم

  الوطنيتين رقمي 16 و20 بطول 15 كلم
 - تهيئة مسلك الشماالت بمنزل الحبيب بطول 10 كلم

 - تهيئة مسلك الدبدابة (الطريق الوطنية رقم 16) وادي السواني

 - تهيئة مسلك الدالهمية - مدرسة 2 مارس بطول 8 كلم
 - تهيئة مسلك القالل - ورغة بطول 11,5 كلم

 - تهيئة مسلك الفرانجية بطول 10 كلم
 - تهيئة مسلك الطريق الوطنية رقم 14 - أوالد محمود - مدرسة

 - تهيئة مسلك بئر السلوقي (بن قردان- فسقية الطواهرية) بطول 8 كلم

 - تهيئة مسلك خلف اهللا - لوبيقلة بطول 7 كلم
 - تهيئة مسلك عمرة - حسني المسيب بطول 5 كلم

 - تهيئة مسلك بدوي - عمرة الجديدة بطول 5 كلم
 - تهيئة مسلك الدروج الغربية بطول 4 كلم

 - تهيئة مسلك القاليعة والعرايبة بطول 4 كلم

 - تهيئة مسلك بوغرارة - السد بطول 4,5 كلم

 - تهيئة مسلك المدور الطريق الجهوية رقم 107 - القبلي بقابس
   (2 فروع) بطول 3 كلم

 - تهيئة مسلك الطريق الجهوية رقم 108 - القصيبة بطول 4 كلم
 - تهيئة مسلك القصيبة - حي خذير بطول 3 كلم

 - تهيئة مسلك هنشير الماجل بطول 4 كلم
 - تهيئة مسلك الصياح الشرقية - الصياح الغربية بطول 5 كلم

 - تهيئة مسلك بلعوطة - أم التمر بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك تاوجوت - تامزرط بمطماطة القديمة بطول 4 كلم

  بالحامة بطول 12 كلم
 - تهيئة مسلك سييح عمارة بالحامة (الجزء الثاني) بين الطريقين

  النور بطول 10 كلم
 - تهيئة مسلك الخروع بطول 6,5 كلم

 - تهيئة مسلك منشر الواعرة بطول 7 كلم
 - تهيئة مسلك المكارم - قطرانة الشمالية بطول 6,5 كلم

 - تهيئة مسلك السرايرية بطول 6 كلم
 - تهيئة مسلك سلتة 2 - عين جفال بطول 10 كلم

 - تهيئة مسلك الطريق المحلية رقم 900 - أوالد إبراهيم بطول 5 كلم

 - تهيئة مسلك الذراع - الطريق الوطنية رقم 13 بطول 6,5 كلم
 - تهيئة مسلك القدارة - أوالد جالل بطول 5 كلم

 - تهيئة مسلك بوشمال - العبابدة بطول 7 كلم

 - تهيئة مسلك برج المحطة - السعايدية بطول 12,5 كلم
 - تهيئة مسلك أوالد عاشور بطول 6,5 كلم

 - تهيئة مسلك المزونة - الخيمة بطول 13,5 كلم
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سنة 2016

50% تطاويـن

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50% قفصـة

50%

50%

50%

  بطول 5 كلم

50%

50%

50%

50% تـوزر

50%

50%

50% قبلـي

    بطول 3,5 كلم
50%

50%

50%

50%

50%

50%

  بطول 13 كلم

 - تهيئة مسلك القطايات - لفاريت بطول 8 كلم

 - تهيئة مسلك الطريق الوطنية رقم 20 - غيدمـة الشماليـة

 - تهيئة مسلك زعفران (الطريق الوطنية رقم 20 - كلم 171)

 - تهيئة مسلك خد رابح بطول 8 كلم

 - تهيئة مسلك محطة البترول - الطريق الوطنية رقم 15 ببلخير

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

Vالمحتـــوى الجملـــي

 - تهيئة مسلك عين سلطان - الطريق الوطنية رقم 14 بطول 10 كلم

 - تهيئة مسلك منزل ميمون - السوالمية - منزل شيخاوي بطول 7 كلم

 - تهيئة مسلك معلة التلة بوسعد بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك العودية 1 - القويفلة بطول 14,4 كلم

 - تهيئة مسلك سندس - بئر الحوشي بطول 13,5 كلم

 - تهيئة مسلك البليدة - قصر أوالد دباب بطول 7 كلم

 - تهيئة مسلك نفطة - التعمير بطول 23,5 كلم

 - تهيئة مسلك الرهاش - بني مهيرة بطول 7 كلم

 - تهيئة مسلك قرماسة - شنني بطول 8 كلم

 - تهيئة مسلك بئر ثالثين - راس الواد بطول 10 كلم

 - تهيئة مسلك زانوش-الشطايبة-البناعسية (2 فروع) بطول 8 كلم

 - تهيئة مسلك كرشاو - بوقفة بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك قلب الرخم - كرشاو بطول 6 كلم

 - تهيئة مسلك سهل الرومان بطول 8 كلم

 - تهيئة مسلك شعاب المليحة بطول 3 كلم

 - تهيئة مسلك بشلي (الطريق الجهوية رقم 210 - كلم 9,5)
   القطعاية بطول 6 كلم

 - تهيئة جـزء من المسلك (الطريـق الوطنيـة رقـم 16 -
   كلم 143,85 - الدبابشة 2) بطول 1 كلم

    إستفطيمي (الطريق الجهوية رقم 103 كلم 56) بطول 7 كلم
 - تهيئة مسلك الطريق الجهوية رقم 210 - بشلي - البرغوثية -

   غليسية - بني محمد - البليدات (الطريق الجهوية رقم 210)

   غليسية بطول 7 كلم

 - تهيئة مسلك ليماقس (الطريق الوطنية رقم 16 - كلم 101,8)

 - تهيئة مسلك الجرسين (الطريق المحلية رقم 951 - كلم 2,9)
   بشني بطول 7 كلم



252
ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

80%

80% تونـس

80% أريانـة

80% منوبـة

80%

80%

80% بـن عـروس

80%

80% نابـل

    بطول 4 كلم
80%

80% زغـوان

80%

80%

80%

80%

80% بنـزرت

80%
80%
80%
80%

80% باجـة

    والطريق الجهوية رقم 29 قبالط بطول 4 كلم

80%

80%

80%

80%

80%

80%

 - المسلك الرابط بين حانوت الباجي (الطريق الجهوية رقم 28)

 - مسلك عين يونس تستور - تبرسق بطول 5 كلم

 - مسلك السوايبية عمدون بطول 4 كلم

 - مسلك الرميلة نفزة بطول 5 كلم

 - مسلك سيدي إسماعيل مستوتة - باجة الجنوبية بطول 9 كلم

 - مسلك اللوايتية مجاز الباب بطول 4 كلم

 - مسلك الصخيرة تستور بطول 1,5 كلم

 - مسلك بني يصلي بسجنان بطول 4 كلم
 - مسلك كاف عباد بسجنان بطول 4 كلم

 - مسلك السويدية الصفاية 913c بماطر بطول 4 كلم
 - مسلك الحارة 1 و2 بغزالة بطول 3 كلم

 - مسلك ركب بغزالة بطول 1,5 كلم

 - مسلك الضربانية بالناظور بطول 3 كلم

 - مسلك وادي الغيران - الحاجة فريحة بزغوان بطول 5 كلم

 - مسلك قليب الجمل بالفحص بطول 4 كلم

 - مسلك داليل العروس بئر مشارقة بطول 4 كلم

 - مسلك لمسين صواف بطول 5 كلم

 - المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 5 أوالد الحبيبي  ببرج

 - مسلك القنة - عين الرقاد بمرناق بطول 3,7 كلم
 - مسلك جبل الرصاص - الفندرية بمرناق بطول 1,5 كلم

 - مسلك الطريق الوطنية رقم 1- قرمباليـة - نيانـو بقرمباليـة

 - مسلك الطريق الوطنية رقم 1 - البسباسية - الطريق الجهويـة
   رقم 28 بالحمامات بطول 6 كلم

   العامري بطول 1,5 كلم

 - مسلك حويج بطول 2,3 كلم

 - مسلك الشنوة 1005 بطول 2,8 كلم

 - مسلك برج النور ببرج العامري بطول 2 كلم

 - مسلك الغضاونية بالمرناقية بطول 2 كلم

Vالمحتـــوى الجملـــي

صيانة 86 مسلكا بطول 444 كلم موزعة على 24 والية  - الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية

    برنامج 2016

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

80% جندوبـة

    بطول 3 كلم
80%
80%
80%

80% الكـاف

80%
80%

80% سليانـة

80%
80%
80%
80%

80% سوسـة

80%
80%

80% المنستيـر

80%
   بطول 8 كلم

80% المهديـة

80%
80%

    رقم 1 الجم بطول 7 كلم
80%
80%

80% صفاقـس

   منزل شاكر بطول 22 كلم
80%

80%
    بطول 1,7 كلم

80%
80%

    بطول 1,5 كلم

 - مسلك الطريق الجهوية رقـم 205 إلى مدرسة الشفافرة الصخيرة

 - مسلك الطريـق الوطنية رقم 1 في اتجـاه أوالد حمد الحنشـة
   بطول 1,5 كلم

 - مسلك المشاالت - الطريق الجهوية رقم 87 - الطريق الوطنية

 - مسلك وادي باجة الشمالية بطول 7 كلم
 - مسلك المحارزة - أوالد قرود هبيرة بطول 7 كلم

 - مسلك الطريق الجهوية رقم 119 الرواضي إلى حدود الوالية -

 - مسلك الطريـق المحلية رقم 912 في اتجـاه الصفـا الحنشـة

 - مسلك الطريق الجهوية رقم119 إلى زليانة عقارب بطول 10 كلم

 - مسلك المنارة مصدور بنبلة بطول 3,5 كلم
 - مسلك 1506 ب بين زاوية قنطش وبوعثمان جمال - الوردانين

 - مسلك أوالد محمد بومرداس بطول 4,1 كلم
 - مسلك قصور الساف - سيدي علوان- قصور الساف بطول 7,6 كلم

 - مسلك ورفلة - سليانة الشمالية بطول 3 كلم
 - مسلك فجة رمادة - سليانة الشمالية بطول 6 كلم

 - مسلك الغواليف - النفيضة بطول 7 كلم
 - مسلك أوالد العابد كندار بطول 2,5 كلم

 - مسلك الخوالدية سيدي الهاني بطول 1,5 كلم

 - مسلك اللواتة - عين الفضيل بالقصور بطول 13,2 كلم
 - مسلك الناظور بالقلعة الخصباء بطول 7 كلم

 - مسلك المفاتحية - مكثر بطول 4 كلم
 - مسلك أوالد عطية أوالد الشيخ - الروحية بطول 8 كلم

 - مسلك جامة - سليانة الشمالية بطول 3,2 كلم

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

 - مسلك فج حسين الجنوبية بغار الدماء بطول 5 كلم

 - مسلك بوصليعة بالسرس بطول 10 كلم

 - مسلك حمودة - سيدي محمد (سد وادي الكبير) بعين دراهم

 - مسلك الفجة - حليمة بفريانة بطول 2 كلم

Vالمحتـــوى الجملـــي

 - مسلك طغزاز بطبرقة بطول 10,5 كلم
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المنتظرة في موفى

سنة 2016

80% القيـروان

80%

80%

80%

80% القصريـن

80%

80%

80%

80% سيـدي بوزيـد

80%

80%

80% قابـس

80%

   المجني بطول 8 كلم

80%

80% مدنيـن

80%

80%

80%

80% تطاويـن

80%

80%

80%

80% قفصـة

80%

80%

80%

 - مسلك السواعي - قفصة الشمالية بطول 9,2 كلم

 - مسلك العمائمية - سيدي عيش بطول 4,3 كلم

 - مسلك زانوش - الروابح السند / القصر بطول 7,5 كلم

 - مسلك عين أوالد وهيبة قفصة الشمالية بطول 3 كلم

 - مسلك القصبة - الطريق الوطنية رقم 1 سيدي مخلوف بطول 6 كلم

 - مسلك كوتين - حي شعوة مدنين الشمالية بطول 1,3 كلم

 - مسلك قصر الجديد القطار بني خداش بطول 4 كلم

 - مسلك الطابعي الشرقية بن قردان بطول 4,7 كلم

 - مسلك تمازوت - قلب إسماعيل بطول 5 كلم

 - مسلك تمزايط 2 بطول 2 كلم

 - مسلك المظيلة بطول 2,5 كلم

 - مسلك تونكت بطول 3 كلم

 - مسلك اإليزيق بطول 12 كلم

 - المسلك الرابط بين المزونة وأوالد داللة بطول 15,5 كلم

 - مسلك العاليا "أم الهواري" مارث (مسلك جبلي) بطول 3,8 كلم

 - المسلك الرابط بين الطريق المحلية رقم 780 ومزرع بن سالمة 

 - مسلك البراوكة بطول 3 كلم

 - مسلك أوالد علية - القيروان الشمالية بطول 3 كلم

 - مسلك البراجة - فريانة بطول 2,3 كلم

 - مسلك الناظور - سيدي عيش (حاسي الفريد) بطول 4,5 كلم

 - مسلك الفتاة الريفية - سبيطلة بطول 12 كلم

 - مسلك بوصفة (القصرين الجنوبية) بطول 5 كلم

 - مسلك أوالد خليفة بطول 14 كلم

 - مسلك العال - مكثر - العال بطول 10 كلم

 - مسلك سيدي ناجي - السبيخة بطول 8 كلم

 - مسلك سيدي الريماني - الوسالتية بطول 3,8 كلم

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

Vالمحتـــوى الجملـــي



255
ملحق عدد 2

اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

80% تـوزر

    رقم 6 - دقاش بطول 3 كلم

80%

80%

80%

  رقم 3) بطول 3 كلم

80%

80%

80% قبلـي

70%

II حمایة المدن من الفیضانات

30%  نـابـــل

30%  الكـــاف

30%  جنـدوبـــة

30%  القصـريـــن

 - الصيانة الدورية للمنشآت المائية

 - صيانـة 5 بطاحـات

 - مسلك الطريق الوطنية رقم 16 - الشبيكة بطول 1 كلم

 - مسلك نفطة عنق الجمل (قسط 1 انطالقا من الطريق الوطنية

 - مسلك الطريق الوطنية رقم 3 - حي النسيم حزوة بطول 2 كلم

 - الصيانة الدوريـة لبطاحات جربة

 - مسلك طريق الحجيج بطول 1 كلم

 - مسلك بشنني - مفترق نويل/الطريق المحلية رقم 951 بطول 6 كلم

 - مسلك الطريق الوطنية رقم 3 - الحامة - الطريق الوطنية

 - مسلك الطريق الوطنية رقم 16 - دغومس - دقاش بطول 8 كلم

إنجـاز منشــآت مائيـــة

 - مدينة تالـة :

 - إنجاز معبرين مائيين على وادي سويحل :

        * المعبر األول على مستوى الطريق السياحية

 - تهيئة جزء من وادي السورس بقناة من الخرسانة المسلحة

 - تهيئة جزء من وادي الشريشي بقناة من الخرسانة المسلحة

 - إنجاز طرقات لتسهيل سيالن مياه األمطار ومنشآت مائية مختلفة

          وادي كاف الزيتون

       * إنجـاز مسيل على وادي كاف بوزرقون العابر للمنطقة

 - صيانة المنشآت المائية بمختلف المدن وواليات الجمهورية

        العمرانية

        * المعبر الثاني على مستوى وادي شلوف

       * إنجاز ممرات على مستوى هذه القنال

       * إنجاز منشآت مائية مختلفة

        * إنجاز قنال من الحجارة لتحويل مسار مجاري المياه نحو

    في إطار صفقات إطارية

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
الجديدة لسنة 2016

Vالمحتـــوى الجملـــي

 - مدينة غار الدماء (قسط 4) :

       * تغطية جزء من قنال حي الرجاء
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اإلنجازات  

المنتظرة في موفى

سنة 2016

III الھیاكل البحریة

30%  نـابـــل

30%  المهـديـــة

30%  صفـاقــس

40% IV التھیئة العمرانیة

    ريفي.

 - إعداد 30 خارطة رقمية بمقياسي 2000/1 و5000/1

   لـ 30 مدينة تم إعداد الصور الجوية الرقمية الخاصة بها.

 - حماية الشريط الساحلي بسلقطة والطريق البحرية

 - حماية الشريط الساحلي لمنطقة اللوزة بجبنيانة

   والجاذبية الحالية بالبالد التونسية من طرف ديوان قيس األراضي

   ورسم الخرائط في إطار برنامج تغطية كامل البالد بهذه العناصر.

 - إنجاز 40 مسح طوبوغرافي لـ 40 تجمع سكني

 - إعداد صور جوية رقمية لـ 30 مدينة.

 - إعداد ومراجعة أمثلة تهيئة عمرانية لـ 42 بلدية و40 تجمع

 - إنجاز أشغال متعلقة بالربط بالشبكات الجيوديزية وقيس المستويات

برنــامــج سنـــوي

 - حماية شاطئ المأمونية بقليبية على طول 600 مترا

 حماية الشواطئ من اإلنجراف البحري

  بيان ألهم المشاريع و البرامج 
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Vالمحتـــوى الجملـــي
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بيان المشاريع

المالحظاتلسنة 2016 والبرامج

مساهمة 
في رأس 

مال
نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملة على م ق خ م 

2080000(1087500)992500 شركة تونس

المشاريع المتواصلة :الطرقات السيارة

 - تمويل البنك األوروبي لإلستثمار%80أشغال699000(388000)311000 155 كلمعلى مسافة - الطريق السيارة صفاقس - قابس                                

%40أشغال394500(189500)205000 70   كلمعلى مسافة - الطريق السيارة وادي الزرقة - بوسالم                         
 - تمويل الصندوق العربي لإلنماء 

اإلقصادي واإلجتماعي

 - تمويل البنك الياباني%30أشغال525000(254000)271000 84   كلمعلى مسافة - الطريق السيارة قابس - مدنين                                   

 - تمويل البنك اإلفريقي للتنمية%20أشغال461500(256000)205500 104  كلمعلى مسافة - الطريق السيارة مدنين - رأس جدير                             

%100دراسات تفصيلية - شبكة الطرقات السيارة النفيضة - القيروان - سيدي بوزيد -
 - تمويل بهبة من البنك األوروبي 

لإلستثمار

 385 كلمعلى مسافة    القصرين - قفصة                                              

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 

أهم المشاريع والبرامج لسنة 2016

اإلنجازات المنتظرة التكلفة 

بحساب ألف دينار المحتوى المادي

التمويل العمومي

المساهمة في تمويل المشاريع  التالية : (دون اعتبار تكلفة اقتناء األراضي)
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بيان المشاريع

المالحظاتوالبرامج

نسبة اإلنجازالمحتوى الماديالجملة على م ق خ م على م ع م 

%600600100التجهيزات العلميةمركز التجارب

 منحة استثمار وتقنيات البناء

%13001300100 شركة الدراسات

 قرض من الميزانيةوتهيئة السواحل

الشمالية بصفاقس

19001900100% المجموع العام 

 - دراسة برنامج التهيئة الداخلية لمنطقة المشروع

 - أشغال مراقبة وتنظيف وصيانة قناالت تصريف مياه األمطار بمنطقة تبرورة

 - مصاريف تأمين وحراسة التجهيزات المتواجدة بمنطقة تبرورة

لسنة 2016  بحساب ألف دينار المحتوى المادي

اإلنجازات المنتظرة  التكلفة 

 - أشغال المتابعة والمراقبة البيئية لمنطقة المشروع

 - تأجير األعوان

  تجهيزات متطورة مختلفة للقيام بالتجارب وتحسين آداء المركز

 - أشغال غراسة وصيانة كامل المساحات بمنطقة المنتزه الحضري
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