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2023 2022 2021 2019 2018 2017

1214000 1193000 1347800 1049814.5 1003686.6 1274323 1163655.2  موارد الدولة 

4000 3800 3580 4220 4000 3463 2990 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

1218000 1196800 1351380 1054034.5 1007686.6 1277786 1166645.2  مجموع البرنامج

132000 130000 137290 114043.4 83277.4 81104 93518  موارد الدولة 

0 0 0 0 0 0 0 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

132000 130000 137290 114043.4 83277.4 81104 93518  مجموع البرنامج

250000 231000 204530 272578 155510 221050 362999  موارد الدولة 

12500 12400 12381 11499 10166 10477 8784 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

262500 243400 216911 284077 165676 231527 371783  مجموع البرنامج

49000 47000 45380 42676.1 35873 31440 34026  موارد الدولة 

0 0 0 0 0 0 0 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

49000 47000 45380 42676.1 35873 31440 34026  مجموع البرنامج

1645000 1601000 1735000 1479112 1278347 1607917 1654198.2  موارد الدولة 

16500 16200 15961 15719 14166 13940 11774 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

1661500 1617200 1750961 1494831 1292513 1621857 1665972.2  مجموع البرامج

البـيـــان
التقديرات

ق م 2020
 انجازات

برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل

 برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر 
واإلسكان

(بحساب 1000 د)

المجموع

 برنامج القيادة والمساندة

 برنامج حماية المناطق العمرانية
 والشريط الساحلي والتحكم في

المنشآت

 برنامج البنية التحتية للطرقات

مصادر التمويل
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2023 2022 2021 2019 2018 2017

118900 116760 114900 113000 94190 86457 91214  موارد الدولة 

12400 12200 12001 11902 10434 10000 9090 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

131300 128960 126901 124902 104624 96457 100304 مجموع القسم

60500 58700 56950 55291 54646 52576 55605  موارد الدولة 

3500 3400 3370 3289 3209 3465 2202 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

64000 62100 60320 58580 57855 56041 57807 مجموع القسم

3200 3120 3120 2821 4198 2910 2999  موارد الدولة 

600 600 590 528 523 475 482 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

3800 3720 3710 3349 4721 3385 3481 مجموع القسم

1460000 1420000 1387830 1226400 1023613 1464354 1398380.2 نفقات اإلستثمار موارد الدولة 

1460000 1420000 1387830 1226400 1023613 1464354 1398380.2 مجموع القسم

2400 2420 172200 81600 101700 0 0  موارد الدولة 

0 0 0 0 0 0 0 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

2400 2420 172200 81600 101700 0 0 مجموع القسم

0 0 0 0 1620 106000  موارد الدولة 

0 0 0 0 0 0 0 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

0 0 0 0 0 1620 106000 مجموع القسم

1645000 1601000 1735000 1479112 1278347 1607917 1654198.2  موارد الدولة 

16500 16200 15961 15719 14166 13940 11774 الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

1661500 1617200 1750961 1494831 1292513 1621857 1665972.2 المجموع العام

                  تتوزع اعتمادات المهمة لسنة 2021 على المدى المتوسط حسب األقسام وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي :

     3-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب األقسام ومصادر التمويل

مصادر التمويل البـيـــان

(بحساب 1000 د)
 انجازات

ق م 2020
التقديرات

نفقات التأجير

نفقات التسيير

المجموع

نفقات العملیات المالیة

نفقات التدخل

بقیة النفقات



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:

9

  : مهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة17المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة لسنـة  : 

اعتمادات الدفع

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : البنیة التحتیة1البرنامج  
للطرقات

50 400 000

2 810 000

46 400 000

700 00070 000

626 000 000

455 000 000

170 000 000

50 400 00046 400 0001 347 800 000

892 800 000

455 000 000

3 580 000

1 081 000 000170 000 000

1 081 000 000 000 000 170مجموع البرنامج 53 210 00070 000 47 100 0001 351 380 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  :   حمایة المناطق2البرنامج  
 العمرانیة والشریط الساحلي

والتحكم في المنشآت

16 400 0002 190 00080 500 000

36 000 000

2 200 000

16 400 0002 190 000137 290 000

101 290 000

36 000 000

116 500 0002 200 000

116 500 000 000 200 2مجموع البرنامج 16 400 0002 190 000137 290 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : التهیئة الترابیة3البرنامج  
والتعمیر واإلسكان

17 500 000

9 191 000

1 400 000

2 670 000520 000

370 00086 760 000

50 500 000

48 000 000

17 500 0001 400 000370 000204 530 000

106 030 000

50 500 000

48 000 000

12 381 000

185 260 000

185 260 000 000 000890 691 26مجموع البرنامج 4 070 000216 911 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

30 600 0006 960 0002 750 0005 070 000

30 600 0006 960 0002 750 00045 380 000

45 380 000

5 070 000

5 070 000 000 750 0002 600 30مجموع البرنامج 6 960 00045 380 000

172 200 000 1 387 830 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

114 900 000

12 001 000

56 950 000

3 370 000590 000

3 120 000798 330 000

541 500 000

48 000 000

172 200 000

114 900 00056 950 0003 120 0001 735 000 000

1 145 500 000

541 500 000

48 000 000

15 961 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

126 901 00060 320 0003 710 0001 750 961 000

1 387 830 000172 200 000



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:

12

  : مهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة17المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة لسنـة  : 

إعتمادات التعهد

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : البنیة التحتیة1البرنامج  
للطرقات

50 400 000

2 810 000

46 400 000

700 00070 000

461 360 000

167 520 000

170 000 000

50 400 00046 400 000895 680 000

728 160 000

167 520 000

3 580 000

628 880 000170 000 000

628 880 000 000 000 170مجموع البرنامج 53 210 00070 000 47 100 000899 260 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  :   حمایة المناطق2البرنامج  
 العمرانیة والشریط الساحلي

والتحكم في المنشآت

16 400 0002 190 000123 910 000

28 000 000

2 200 000

16 400 0002 190 000172 700 000

144 700 000

28 000 000

151 910 0002 200 000

151 910 000 000 200 2مجموع البرنامج 16 400 0002 190 000172 700 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : التهیئة الترابیة3البرنامج  
والتعمیر واإلسكان

17 500 000

9 191 000

1 400 000

2 670 000520 000

370 00036 780 000

45 000 000

48 000 000

17 500 0001 400 000370 000149 050 000

56 050 000

45 000 000

48 000 000

12 381 000

129 780 000

129 780 000 000 000890 691 26مجموع البرنامج 4 070 000161 431 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

30 600 0006 960 0002 750 0007 150 000

30 600 0006 960 0002 750 00047 460 000

47 460 000

7 150 000

7 150 000 000 750 0002 600 30مجموع البرنامج 6 960 00047 460 000

172 200 000 917 720 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

114 900 000

12 001 000

56 950 000

3 370 000590 000

3 120 000629 200 000

240 520 000

48 000 000

172 200 000

114 900 00056 950 0003 120 0001 264 890 000

976 370 000

240 520 000

48 000 000

15 961 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

126 901 00060 320 0003 710 0001 280 851 000

917 720 000172 200 000
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  حسب البرامج  2021توزیع نفقات المھمة لسنة 
  

 
  

 1347800 للطرقات  األساسیة: البنیة 1البرنامج 
  137290  : حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت2البرنامج 
  204530  : التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنامج 
  45380  القیادة والمساندة: 9البرنامج 
 1735000  المجموع

 
 حسب طبیعة النفقة 2021توزیع نفقات المهمة لسنة 

 

 114900 نفقات التأجیر
  56950  نفقات التسییر

  3120  نفقات التدخالت
  1387830  االستثمارنفقات 
 172200  العملیات المالیةنفقات 

 1735000  المجموع

  
 

البنیة : 1البرنامج 
التحتیة للطرقات 

1347800 حمایة :  2البرنامج 
المناطق العمرانیة 
والشریط الساحلي 

والتحكم في المنشآت 
137290

التھیئة : 3البرنامج 
الترابیة والتعمیر 

204530واإلسكان 
القیادة والمساندة 

45380

نفقات التأجیر 
114900

نفقات التسییر 
56950

3120نفقات التدخالت 

نفقات اإلستثمار 
1387830

نفقات العملیات المالیة 
172200



النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنة

نظـام أمـد

2021

16

 أد8602134 أد دفعا مقابل 1560030 أد تعهدا و 1089920 ما قدره 2021تبلغ النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنـة  
  و تتوزع كما یلي2020 أد دفعا سنة 1308000تعهدا و   

% التطور تقدیرات النفقات ق م البرامج

بحساب األلف دینار

الدفعالدفعالدفعالدفع التعهد التعهد التعهد التعهد

20202021

نفقات التدخالتالبنیة التحتیة للطرقات

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

6 922 367

80 000

873 400

80 000170 000

628 8801 081 000

170 000

-6 293 487

90 000

207 600

90 000

-90.92

112.50

23.77

112.50

1 251 000 487 203 6-مجموع البرنامج 7 002 367798 880 953 400297 600-88.5931.21

 حمایة المناطق  
 العمرانیة والشریط

 الساحلي والتحكم في
المنشآت

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

263 319

1 600

93 590

1 6002 200

151 910116 500

2 200

-111 409

600

22 910

600

-42.31

37.50

24.48

37.50

118 700 809 110-مجموع البرنامج 264 919154 110 95 19023 510-41.8324.70

 التهیئة الترابیة والتعمیر
واإلسكان

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

1 326 808253 391129 780185 260-1 197 028-68 131-90.22-26.89
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185 260 028 197 1-مجموع البرنامج 1 326 808129 780 253 391-68 131-90.22-26.89

نفقات التدخالتالقیادة و المساندة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

8 0406 0197 1505 070-890-949-11.07-15.77

5 070 890-مجموع البرنامج 8 0407 150 6 019-949-11.07-15.77

-7 512 214 1 560 030

الجمـلة العامـة
8 520 534

81 600

1 226 400

81 600172 200

917 7201 387 830

172 200

-7 602 814

90 600

161 430

90 600

8 602 1341 308 0001 089 920252 030

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

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

مجموع البرامج

20202021

-89.23

111.03

13.16

111.03

-87.3319.27
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 : توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية  -5
  

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

  

  

  

2920  
  

3070  
  

329  
  

1001  
  

70  
  

100  
  

3319  
  

4171  

  

700  
  

2810  
  

0  
  

700  
  

0  
  

70  
  

700  
  

3580  
  

2220  
  

260  
  

329  
  

301  
  

70  
  

30  
  

2619  
  

591  
  

0  
  

8931  
  

0  
  

2369  
  

0  
  

490  
  

0  
  

11790  

  

0  
  

8931  
  

0  
  

2369  
  

0  
  

490  
  

0  
  

11790  

    

2920  
  

12001  
  

329  
  

3370  
  

70  
  

590  
  

3319  
  

15961  



19 
  

  
  
  

 : أعوان المھمة -6
  

وھو یشمل العدد   2021وذلك إلى موفى سنة  اعون 4919المھمة  یبلغ عدد أعوا ن

الجملي لألعوان المرخص فیھم بمصالحھا المركزیة والجھویة وبالمؤسسات العمومیة 

الملحقة میزانیاتھا ترتیبیا بمیزانیة الدولة باإلضافة إلى أعوان المؤسسات العمومیة غیر 

  :لمجلة المحاسبة العمومیة ویتوزعون على النحو التالي  الخاضعة

  

   : ویتوزعون حسب البرامج على النحو التالي

  
  

  البرامج

  
أعوان 

االدارات 
المركزیة 
  والجھویة

أعوان المؤسسات 
العمومیة 
  الخاضعة

لمجلة المحاسبة 
  العمومیة

  
  1 المجموع

أعوان المؤسسات 
 غیر العمومیة

الخاضعة لمجلة 
المحاسبة 
  العمومیة

  
  2المجموع 

برنامج البنیة التحتیة 

  للطرقات

  

2137  
  

132  
  

2269  
    

2269  

برنامج حمایة المناطق 

العمرانیة والشریط 

الساحلي والتحكم في 

  المنشآت

  
  

579  

    

  

579  

    

  

579  

برنامج التھیئة الترابیة 

  والتعمیر واإلسكان

  

538  
  

73  
  

611  
  

225  
  

836  

  1173    1173    1173  نامج القیادة والمساندةبر

  4857  225  4632  205  4427  المجموع الجزئي

  62  18  44  1  43  في حالة إلحاق 

  4919  243  4676  206  4470  المجموع العام
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7-1- نفقات التأجير :

نفقات التأجير

الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد  البرامج 

50400 50400 700 700 49700 49700  برنامج البنية التحتية للطرقات

16400 16400 0 0 16400 16400
 برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط

الساحلي والتحكم في المنشآت

17500 17500 2220 2220 15280 15280  برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان

30600 30600 0 0 30600 30600  برنامج القيادة والمساندة

114900 114900 2920 2920 111980 111980 المجموع

7-2- نفقات التسيير :

نفقات التسيير

الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد  البرامج 

46400 46400 0 0 46400 46400  برنامج البنية التحتية للطرقات

2190 2190 0 0 2190 2190
 برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط

الساحلي والتحكم في المنشآت

1400 1400 329 329 1071 1071  برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان

6960 6960 0 0 6960 6960  برنامج القيادة والمساندة

56950 56950 329 329 56621 56621 المجموع

7-3- نفقات التدخالت :

نفقات التدخالت

الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد  البرامج 

0 0 0 0 0 0  برنامج البنية التحتية للطرقات

0 0 0 0 0 0
 برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط

الساحلي والتحكم في المنشآت

370 370 70 70 300 300  برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان

2750 2750 0 0 2750 2750  برنامج القيادة والمساندة

3120 3120 70 70 3050 3050 المجموع

ضبطت نفقات التسییر تعهدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 56950 أ د وتتوزع حسب نوعیة النفقة والبرامج على النحو التالي:
(بحساب 1000 د)

الجملة العامة منحة الدولة للمؤسسات العمومية موارد الدولة

ضبطت نفقات التدخالت تعهدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 3120 أ د وتتوزع حسب نوعیة النفقة والبرامج على النحو التالي:
(بحساب 1000 د)
الجملة العامة منحة الدولة للمؤسسات العمومية  موارد الدولة

ضبطت نفقات التأجیر تعهدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 114900 أ د وتتوزع حسب نوعیة النفقة والبرامج على النحو التالي:
(بحساب 1000 د)

الجملة العامة منحة الدولة للمؤسسات العمومية  موارد الدولة

7 – التحليل اإلجمالي لنفقات المهمة لسنة 2021 :
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7-4- نفقات اإلستثمار :

 النفقات

الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد  البرامج 

1081000 628880 107350 470030 973650 158850  برنامج البنية التحتية للطرقات

116500 151910 26010 107410 90490 44500
 برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط

الساحلي والتحكم في المنشآت

185260 129780 3041 4280 182219 125500.0  برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان

5070 7150 3048 5144 2022 2006  برنامج القيادة والمساندة

1387830 917720 139449 586864 1248381 330856.0 المجموع

7-5- نفقات العمليات المالية :

النحو التالي :

 النفقات

الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد  البرامج 

170000 170000 0 0 170000 170000  برنامج البنية التحتية للطرقات

2200 2200 0 0 2200 2200
 برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط

الساحلي والتحكم في المنشآت

0 0 0 0 0 0  برنامج التھیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان

0 0 0 0 0 0  برنامج القيادة والمساندة

172200 172200 0 0 172200 172200 المجموع

الجملة العامة منحة الدولة للمؤسسات العمومية  موارد الدولة

ضبطت نفقات اإلستثمار لسنة 2021 في حدود 1387830 أ د وتتوزع حسب نوعیة النفقة والبرامج على النحو التالي :

(بحساب 1000 د)

موارد الدولة

المشاريع الجديدةالمشاريع المتواصلة
الجملة العامة

ضبطت نفقات العملیات المالیة تعهدا ودفعا لسنة 2021 في حدود 172200 أ د وتتوزع حسب نوعیة النفقة والبرامج على

(بحساب 1000 د)



  

  

  

الثا�يالثا�ي  املحور املحور    
  

امل�مة حسب امل�مة حسب   نفقاتنفقات

  ال��امجال��امج
  



  

  
  
  
  

  1البرنامج عدد 
  

  البنية التحتية للطرقات
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II- حسب البرامج المهمة نفقات : 
 

  البنية التحتية للطرقات : 1البرنامج 

 

   : تقديم البرنامج واستراتيجيته –1
  

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

  

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

 

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

 تحسین طریقة التعاقد من خالل القیام بصفقات إطاریة للصیانة.  §
 

  

 على كامل تراب البالد الريفية لكوالمسا السيارة والطرقات تطوير شبكة الطرقات  ×
 : یلي كما مصنفة شبكة من أجل الحصول على

 

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

 لها الطرقات، من ملك 2000حدود  في جملي بطول السريعة الطرقات من شبكة §
 یسمح ترابي تقسیم من وتمكّن سیارة طریق إلى السریعة الطریق بین یتراوح طابع

 تقریبا، كلم 60معدل  تفوق ال مسافة على بها لتحاقإلا من العامة المرور لحركة
  

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

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

  

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

  الجهات. بین التفاوت من التقلیصا سیساهم في مم� الداخلیة المناطق التنقل بینها وبین
  

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

  

مهمة التجهیز  سیاسة وتنفیذ عدادبإ قاتوالطر للجسور العامة دارةوتقوم اإل
 الریفیة والمسالك والطرقات السیارة الطرقات نجازإ مجال في بنیة التحتیةواإلسكان وال

  الطرقیة. البنیة وصیانة
  

 الحیاة لمتطلبات تستجیب للطرقات األساسیة البنیة جعل إلى السیاسة هذه وتهدف
 حركة دیمومة تضمن بطرقات بالدال جهات كافة وربط جتماعیة،واإل قتصادیةاإل

ـق لمواكبة وذلك والبیئیة الجمالیة الجوانب مراعاة مع لمستعملیها والسالمة المرور  نس
 السیارات. ألسطول الكبیر التطور

 

  : لىع" البنية التحتية للطرقاتیحتوى برنامج "و
  

   :اّ فرعی ابرنامج 25 ·
 

  ،تینمركزي یضم وحدتین عملی�برنامج  01 -
  

 .اتیةوحدة عملی�كل واحد جهوي یضم رنامج ب 24  -
 

  ."البنیة التحتیة للطرقات" خارطة برنامجویبین الرسم البیاني الموالي 
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  خارطة برنامج البنية التحتية للطرقات
  

 البنية التحتية للطرقات 1البرنامج  البرنامج :

 البرامج الفرعية :
 : مركزي برنامج فرعي 1

البنیة : تطویر وصیانة 
 برنامج فرعي : جهوي 24  التحتیة للطرقات 

  
لة
دخ
مت
 ال
كل
هيا
ال

 
   

وحدات 
 عملياتية

 

اإلدارة العامة للجسور 
 والطرقات

إدارة جهویة للتجهیز  24
 لبنیة التحتیةواالسكان وا

 
 

وتقنیات  لتجاربمركز ا
   البناء

 

فاعل 
 عمومي

شركة تونس للطرقات 
 السیارة

  

تطوير وصيانة البنية التحتية  : مركزي)على المستوى ال( 1 يالبرنامج الفرع -1-1

  للطرقات

نجاز أشغال البنیة إالدراسات و وإعدادعلى التخطیط هذا البرنامج الفرعي یسهر 
نجاز واإلدارات الجهویة للطرقات ومتابعة سیر المشاریع بمساعدة وحدات اإل األساسیة
  .بنیة التحتیةواإلسكان والللتجهیز

  : فيالتي یقوم بها وتتمثل أهم األنشطة 
العقاریة لمختلف  اتحوزالتحریر  اتالقیام بعملیو متابعة دراسات الطرقات السیارة ·

قتناء األراضي وتحویل شبكات المتدخلین العمومیین والقیام إ هذه المشاریع عبر
ـالمراحل اإلجرائیة الخاصة بطلبات العروض أو متابعتها  .ب

حسب  تصرفجلمة فقد تم بعث وحدة  - أما فیما یتعلق بالطریق السیارة تونس  ·
  ،)م د 1760باعتبار ضخامته ( نجاز هذا المشروعإاألهداف لمتابعة 

  نجاز مختلف المشاریع األخرى،القیام بالدراسات الالزمة إل ·
تمكین المدن الكبرى من شبكة مهیكلة ومجهزة بمنشآت عصریة تساهم في تسهیل  ·

ـرور والحد من اإلحر نجاز المحوالت والمنعرجات وتثنیة إكتظاظ على غرار كة الم
  الطرقات،
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وتهذیبها حتى تصبح مطابقة  طویر طول الشبكة المعبدة للطرقات المرقمةت ·
ثم تدعیمها لضمان دیمومتها  أمتار) 7(عرض یساوي أو یفوق  للمواصفات العالمیة

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

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

ي الحد من الفوارق اإلجتماعیة تلعب العنایة بالمسالك الریفیة دورا أساسیا ف
  .واإلقتصادیة

الصیانة والتعهد الدوري لشبكة الطرقات والمتمثلة في تجدید الطبقة السطحیة  ·
  .Enrobéو    Bicoucheو  Monocoucheللطرقات المعبدة من نوعیة 

جدید طبقة تمسالك الریفیة من خالل تدعیم و الصیانة والتعهد الدوري لشبكة ال ·
 .السیر

 لجسور والمعابر المائیةلانة والتعهد الدوري الصی  ·
  
  

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

  

ـ  افرعیا برنامجیة حتة التبنیإدارة جهویة للتجهیز واالسكان وال 24 تمثل ال
على متابعة  تعملعلى النطاق الجهوي و مهمةوحدة عملیاتیة، وهي تمثل الو جهویا
  على المستوى الجهوي. هانشاط

  

مكلفة  إن اإلدارات الجهویةف "البنیة التحتیة للطرقات" 1وفیما یتعلق بالبرنامج 
بالتصرف وصیانة الطرقات المرقمة والمسالك الریفیة وصیانة األنفاق والجسور 

عند حدوث الكوارث الطبیعیة نتیجة المتحركة والبطاحات والتدخل لمعالجة األضرار 
 .طار أو الثلوج بنسب كبیرةتهاطل األم

  
  
  
  
  
  



26 
  

  : تكافؤ الفرص والمساواة مبدأ تطبيق  -1-3
  

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

الذي تمت صیاغتھ  1.1.2تم التركیز على الهدف البرنامج هذا المجتمع ضمن ميزانية 

ة ة إلى شبكمعزولمناطق الریفیة التحسین وصول النساء والرجال من ال " :كما یلي 
  ". ةرقمالم الطرقات

  

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

 حصول على فرص متكافئة بینهاالة المرأة والفتاة الریفیة في مساعدتساهم مباشرة في 
الوصول إلى الخدمات الصحیة في  وبالخصوصوبین الرجل في مختلف المجاالت 

  .وتسویق المنتجات التقلیدیة المحلیة والتعلیمیة وكذلك سوق الشغل
  

ربط مختلف جهات البالد بالطرقات السیارة أو الطرقات  فإنمن ناحیة أخرى 
ثمار في مختلف تسلوطني لخلق مناخ مالئم لإلالسریعة یساهم في تهیئة التراب ا

قتصادیا إجتماعیا وإمن الحد من التفاوت بین الجهات  یمكنمما  دون تمییز الجهات
  وخاصة منها الداخلیة. مختلف جهات البالدبوالتوزیع األمثل للثروات الناتجة عن النمو 
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البنیة التحتیة للطرقات

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج  البنیة التحتیة للطرقات لسنة 

البرنامج

172 500 تطویر شبكة الطرقات السیارة

175 000 الطریق السیارة تونس جلمة

4 500 قنطرة بنزرت

268 250 الطرقات المهیكلة

130 600 تهیئة و تطویر شبكة الطرقات المرقمة

24 200 تدعیم شبكة الطرقات المرقمة

47 300 بناء جسور

86 800 تهیئة المسالك الریفیة

2 500 دراسات طرقیة و اتقان فني

3 500 طرقات بمداخل المدن
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700 متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي

232 856 استغالل و صیانة الطرقات المرقمة

89 480 صیانة المسالك الریفیة

45 600 تهیئة السالمة المروریة وٕاصالح أضرار الفیضانات

6 500 تعبید المسالك الریفیة

57 514 نشاط المساندة

1 347 800  المجموع :
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  2021 :  
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  0202ق م  2012

2021 
 %النسبة 

2062920 5242225 52222 
 

914.5  - 
 

221 - 

2 2 2 
 

2 
 

2 

2 2 2 
 

2 
 

2 

2220922 5141225 50200 
 

21225 - 
 

121 - 

4212 4222 0122 
 

562 - 
 

2122 - 

2901922 5241225 54210 
 

150225 - 
 

224 - 

2525222 25222 29222 
 

2422 
 

026 

2 2 2 
 

2 
 

2 

2 2 2 
 

2 
 

2 

2525222 25100 29200 
 

1400 
 

222  

152 152 122 
 

52 - 
 

921 - 

2920222 25150 24100 
 

1250 
 

224 

2 2 2 
 

2 
 

2 

2 2 2 
 

2 
 

2 

2 2 2 
 

2 
 

2 

0 0 0 
 

0 
 

  0 

12 12 12 
 

2 
 

2 

40 40 40 
 

0 
 

0 

52540529 264122 909222 
 

240022 
 

0921 

422222 416922 255222 
 

15222 
 

2626 

2 2 2 
 

2 
 

2 

11542529 144200 1011000 
 

204900 
 

2421 

2 2 2 
 

2 
 

2 

11542529 144200 1011000 
 

204900 
 

2421 



32 
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

50 400 0003 405 0001 033 750 0001 257 555 000 1170 000 000
تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات 

5 065 0002 675 0007 740 000 Aالبنیة التحتیة للطرقات بتونس

1 496 0001 496 000 Bالبنیة التحتیة للطرقات بأریانة

2 444 0001 125 0003 569 000 Cالبنیة التحتیة للطرقات ببن عروس

1 424 0001 925 0003 349 000 Dالبنیة التحتیة للطرقات بمنوبة

1 732 0002 250 0003 982 000 Eالتحتیة للطرقات بنابل

1 119 0001 875 0002 994 000 Fالبنیة التحتیة للطرقات بزغوان

2 559 0003 050 0005 609 000 Gالبنیة التحتیة للطرقات ببنزرت

1 354 0002 255 0003 609 000 Hالبنیة التحتیة للطرقات باجة

1 165 0004 525 0005 690 000 Iالبنیة التحتیة للطرقات بجندوبة
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1 391 0001 850 0003 241 000 Jالبنیة التحتیة للطرقات بالكاف

1 317 0001 450 0002 767 000 Kالبنیة التحتیة للطرقات بسلیانة

1 576 0001 910 0003 486 000 Lالبنیة التحتیة للطرقات بالقیروان

1 488 0002 725 0004 213 000 Mالبنیة التحتیة للطرقات بالقصرین

1 525 000800 0002 325 000 Nالبنیة التحتیة للطرقات سیدي بوزید

2 021 0001 750 0003 771 000 Oالبنیة التحتیة للطرقات سوسة

1 508 000985 0002 493 000 Pالبنیة التحتیة للطرقات بالمنستیر

1 329 0003 250 0004 579 000 Qالبنیة التحتیة للطرقات بالمهدیة

2 396 0002 625 0005 021 000 Rالبنیة التحتیة للطرقات بصفاقس

1 134 000710 0001 844 000 Sالبنیة التحتیة للطرقات بقفصة

1 191 0001 700 0002 891 000 Tالبنیة التحتیة للطرقات توزر

1 250 0001 425 0002 675 000 Uالبنیة التحتیة للطرقات قبلي

1 469 0002 475 0003 944 000 Vالبنیة التحتیة للطرقات قابس

3 753 0001 715 0005 468 000 Wالبنیة التحتیة للطرقات بمدنین
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1 289 0002 200 0003 489 000 Xالبنیة التحتیة للطرقات بتطاوین

50 400 00046 400 0001 081 000 0001 347 800 000 000 000 170جمـــلة البرنامج 1
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 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
38

مهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو1081000 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج البنیة التحتیة للطرقات لسنة 
التالي

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات 
1 033 750 627 530 6 817 367824 900208 850 -6 189 837-90.8025.32

البنیة التحتیة للطرقات بتونس
2 675 3 2501 6251 050 -3 250-100.0064.62

البنیة التحتیة للطرقات ببن عروس
1 125 2 2501 125-2 250-100.00

البنیة التحتیة للطرقات بمنوبة
1 925 1 350 3 8501 925-2 500-64.94

التحتیة للطرقات بنابل
2 250 4 5002 250-4 500-100.00

البنیة التحتیة للطرقات بزغوان
1 875 3 7501 875-3 750-100.00

البنیة التحتیة للطرقات ببنزرت
3 050 6 1002 800250 -6 100-100.008.93

البنیة التحتیة للطرقات باجة
2 255 4 5102 255-4 510-100.00

البنیة التحتیة للطرقات بجندوبة
4 525 14 3503 5251 000 -14 350-100.0028.37

البنیة التحتیة للطرقات بالكاف
1 850 3 7001 850-3 700-100.00

البنیة التحتیة للطرقات بسلیانة
1 450 2 9001 450-2 900-100.00

البنیة التحتیة للطرقات بالقیروان
1 910 3 8201 910-3 820-100.00

البنیة التحتیة للطرقات بالقصرین
2 725 5 4502 725-5 450-100.00



البنیة التحتیة للطرقات سیدي بوزید
800 1 600800-1 600-100.00

البنیة التحتیة للطرقات سوسة
1 750 3 5001 750-3 500-100.00

البنیة التحتیة للطرقات بالمنستیر
985 1 970985-1 970-100.00

البنیة التحتیة للطرقات بالمهدیة
3 250 8 5004 250-1 000 -8 500-100.00-23.53

البنیة التحتیة للطرقات بصفاقس
2 625 5 2502 625-5 250-100.00

البنیة التحتیة للطرقات بقفصة
710 1 420710-1 420-100.00

البنیة التحتیة للطرقات توزر
1 700 3 4001 700-3 400-100.00

البنیة التحتیة للطرقات قبلي
1 425 8 1503 975-2 550 -8 150-100.00-64.15

البنیة التحتیة للطرقات قابس
2 475 4 9502 475-4 950-100.00

البنیة التحتیة للطرقات بمدنین
1 715 3 4301 715-3 430-100.00

البنیة التحتیة للطرقات بتطاوین
2 200 4 4002 200-4 400-100.00

000 081 1المجموع 628 880 6 922 367873 400-6 293 487207 600-90922377



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

40

438 200

16 800

973 650

107 350

626 000455 0001 081 000 المجموع 

مشاریع جدیدة

450 535مشاریع بصدد اإلنجاز 129 050

332 310

461 360

29 800

137 720

167 520

158 850

470 030

628 880

90550



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

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 021

41

البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2020

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

650 850973 158مشاریع بصدد اإلنجاز

470 030107 350

1 081 000 628 880

6 922 367

6 922 367

873 400

873 400

6 763 517-

470 030

6 293 487

100 250

107 350

207 600 -



  

  

  
  

  2البرنامج عدد 
  

  
حماية المناطق العمرانية 

والشريط الساحلي والتحكم 

  في المنشآت
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حمایة المناطق العمرانیة  
والشریط الساحلي والتحكم في

المنشآت

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

2021و تتوزع میزانیة برنامج    حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت لسنة    
حسب األنشطة على النحو التالي

البرنامج

88 000  إعداد الدراسات و إنجاز األشغال لحمایة المناطق العمرانیة من
الفیضانات

20 000 صیانة المنشآت

7 046  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز
المنشآت المینائیة

1 100  لمراقبة ومتابعة مشاریع TAPAROURA دعم الدولة لشركة
الشركة

500 لمراقبة ومتابعة مشاریع الشركة SEPTS دعم الدولة لشركة

600  لمراقبة ومتابعة مشاریع Ben Ghayadha دعم الدولة لشركة
الشركة

2 400 إنجاز بنایات مقتصدة للطاقة و التحكم في جودة تقنیات البناء

17 644 المساندة

137 290  المجموع :
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 2021 :  
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

2 170 000546 000108 000 000110 716 000 حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات1

14 230 000232 0008 500 00025 162 000 22 200 000
حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت

107 000107 000 Aحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تونس

99 00099 000 Bحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة أریانة

103 000103 000 Cحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بن عروس

17 00017 000 Dحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة منوبة

100 000100 000 Eحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة نابل

11 00011 000 Fحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة زغوان

101 000101 000 Gحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بنزرت

17 00017 000 Hحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة باجة
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104 000104 000 Iحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة جندوبة

12 00012 000 Jحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة الكاف

10 00010 000 Kحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة سلیانة

19 00019 000 Lحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القیروان

29 00029 000 Mحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القصرین

20 00020 000 Nحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة سیدي بوزید

93 00093 000 Oحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بسوسة

97 00097 000 Pحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المنستیر

112 000112 000 Qحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المهدیة

107 000107 000 Rحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة  صفاقس

21 00021 000 Sحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قفصة

24 00024 000 Tحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة توزر

18 00018 000 Uحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قبلي

95 00095 000 Vحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قابس
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83 00083 000 Wحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة مدنین

13 00013 000 Xحمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تطاوین

16 400 0002 190 000116 500 000137 290 000 000 200 2جمـــلة البرنامج 2
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 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
70

مهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و116500 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت لسنة 
 تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات
108 000 144 500 228 46275 00033 000 -83 962-36.7544.00

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت
8 500 7 410 34 85718 590-10 090 -27 447-78.74-54.28

500 116المجموع 151 910 263 31993 590-111 40922 910-42312448



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

71

36 00090 490

26 010

80 50036 000116 500 المجموع 

مشاریع جدیدة

490 54مشاریع بصدد اإلنجاز 16 500

107 410

123 910

28 000

28 000

44 500

107 410

151 910

26010



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

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 021

72

البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2020

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

490 50090 44مشاریع بصدد اإلنجاز

107 41026 010

116 500 151 910

263 319

263 319

93 590

93 590

218 819-

107 410

111 409-

3 100-

26 010

22 910
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  والتعمير واإلسكان

  
  
  
  



37 
 

 

 

 

 

2021005611

 

1- 

1

 

 

 3 9102 

64 

11 2

 

12.0

 

 

 

 

 



36 
 

 

 9191

98

 

156

91915.8

 

67

1.59191

 

28

 9102

78

 2

9190



35 
 

 

2118

5,3

1,2

2121 

4.6 

9.5 

961 

071

011 

2- 

 1

9190

111.1

2.1

37.1



34 
 

 

25.1

 2

9190 

7.5

1.5

9.5

2.1

2.6

7-6-    

 
 

91912200

1600. 

 

 
 نفقات العمليات المالية

 

  
2118 

 

 2121  2021 % 
1700 1600 9911    611 07,5 

1311 1411 2211 411 73,5 



33 
 

 

 1111

 

 511

 

 411



87 
 

 

3:

 

1:

52

11

 52

52

 



87 
 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

22111121

 

 

 



75 
 

 

1

5

3

21111121211121

1111122

101122

 

0111

21111511

 

2021111111

711



73 
 

 

11

2121122021122

11221111

 

4,521

4,521

 1

2 

 

111

 

2111



72 
 

 

 
 

1121222 

111 

12212

000122221211

01 

2212101 

121211

21

1112

 

 
 

 



72 
 

 

211132

11

21

 

2020

2022



71 
 

 

1112

 التهيئة الترابية والتعمير وإلاسكان   3 البرنامج

   

البرامج 

 الفرعية
  

ال الترابي والعمراني : مركزي: تهيئة املج 1برنامج فرعي 

 وسياسة إلاسكان
     

  برنامج   42 

 فرعي  جهوي  

 

 

   

الهياكل 

 املتدخلة

  

وحدات 

 عملياتية

 إلادارة العامة للتهيئة الترابية

 
إدارة  42

 جهوية 

  

 
 إدارة التعمير

 
 إلادارة العامة لإلسكان

   

  

 ب ألاهداف إلنجاز البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتماعي وحدة التصرف حس

 
      

  

 وكالة التعمير لتونس الكبرى 

 
        

 

فاعلون 

 العموميون 

 

 ديوان قيس ألاراض ي واملسح العقاري 

  

  

 الوكالة العقارية للسكنى

  

  

 وكالة التهذيب والتجديد العمراني

  

  

 اكن الاجتماعيةشركة النهوض باملس

  

  

 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية 

  

  

 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال

  

  

 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية  للوسط

  

  

 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للجنوب
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التهیئة الترابیة والتعمیر
واإلسكان

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

   حسب األنشطة على النحو2021و تتوزع میزانیة برنامج  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان لسنة 
التالي

البرنامج

700 مراجعة األمثلة التوجیهیة للتهیئة والرصد الترابي

1 390 إعداد اإلستراتیجیات المستدامة للتهیئة الترابیة والتنمیة العمرانیة

2 000 األشغال الجیودیزیة

110  دعم االمركزیة عبر مساندة الجماعات المحلیة إلعداد ومراجعة
المخططات

3 279 برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى

38 000 توفیر مساكن ومقاسم مهیئة لفائدة األجراء

26 400 تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة

11 000 التهذیب والتجدید العمراني

10 000 تحسین السكن

18 000  إزالة المساكن البدائیة وتعویضها بمساكن جدیدة أو ترمیمها أو
توسعتها
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77 000 إنجاز مساكن إجتماعیة وتهیئة مقاسم إجتماعیة

16 651 نشاط المساندة

204 530  المجموع :
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 2021 :   
  0202

205400  272472  0202 :
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  0202ق م  2012
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

17 500 000654 000370 000185 260 000203 784 000 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان1

41 00041 000 Aالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتونس

22 00022 000 Bالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بأریانة

27 00027 000 Cالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببن عروس

42 00042 000 Dالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بمنوبة

49 00049 000 Eالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بنابل

34 00034 000 Fالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بزغوان

29 00029 000 Gالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببنزرت

40 00040 000 Hالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بباجة

21 00021 000 Iالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بجندوبة
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25 00025 000 Jالتهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان بالكاف

30 00030 000 Kالتهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان بسلیانة

40 00040 000 Lالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقیروان

52 00052 000 Mالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقصرین

36 00036 000 Nالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسیدي بوزید

22 00022 000 Oالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسوسة

24 00024 000 Pالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمنستیر

18 00018 000 Qالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمهدیة

26 00026 000 Rالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بصفاقس

35 00035 000 Sالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقفصة

24 00024 000 Tالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتوزر

25 00025 000 Uالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببقبلي

38 00038 000 Vالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقابس

26 00026 000 Wالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بمدنین
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20 00020 000 Xالتهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتطاوین

17 500 0001 400 000370 000185 260 000204 530 000 3جمـــلة البرنامج
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 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
103

مهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على185260 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان لسنة 
النحو التالي

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان
185 260 129 780 1 326 808253 391-68 131 -1 197 028-90.22-26.89

260 185المجموع 129 780 1 326 808253 391-1 197 028-68 131-9022-2689



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

104

50 500182 219

3 041

86 76050 500185 260 المجموع 

مشاریع جدیدة

000 71948 83مشاریع بصدد اإلنجاز

48 000

32 500

4 280

36 780

45 000

45 000

48 000

48 000

125 500

4 280

129 780

3041



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

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 021

105

البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2020

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

219 500182 125مشاریع بصدد اإلنجاز

4 2803 041

185 260 129 780

1 278 808

48 000

1 326 808

205 391

48 000

253 391

1 153 308-

43 720-

1 197 028

23 172-

44 959-

68 131-
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القیادة و المساندة

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج  القیادة و المساندة لسنة 

البرنامج

170 التنسیق والرقابة والعالقات الدولیة

2 700 التدخل العمومي

2 030 التصرف في العقارات والتجهیزات

2 970  / بناء مقرات اإلدارات الجهویة والفرق والورشات وتهیئتها وتوسیعها
إحالة

37 510 نشاط المساندة

45 380  المجموع :
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    3-  :  
  020208354  

0.67624  0202 :
 

 البيان
 

  0202ق م  442.
.4.4 

% النسبة

00222 0.12272 12622 
 

108473 
 

2273 

2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 

..888 .738424 34644 
 

3.0522 
 

4422 

2 2 2 2 2 

..888 .738424 34644 
 

3.0522 
 

4422 

2..2 6412 6362 202 274 

2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 

8778 6538 6264 4.8 425 

2 2 2 2 2 

8778 6538 6264 4.8 425 

8222 08.2 0.22 0.3 2271 

2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 

0484 .074 .784 .72 4423 

2 2 2 2 2 

0484 .074 .784 .72 4423 

1830 6223 22.2 383 - 2274 - 

2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 

302. 6442 8474 202 - 4825 - 

2 2 2 2 2 

302. 6442 8474 202 - 4825 - 
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  البيان
  0202ق م  442.

.4.4 
%النسبة 

2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 

4 4 4 4 4 

2 2 2 2 2 

4 4 4 4 4 

124.1 806.672 82142 0.2173 671 

2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 

38573 0.67624 08354 .74322 623 

2 2 2 2 2 

38573 0.67624 08354 .74322 623 
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

5 410 000370 0002 700 00070 0008 550 000 القیادة1

25 190 0003 917 00050 0005 000 00034 157 000 المساندة2

178 000178 000 Aالقیادة والمساندة بتونس

125 000125 000 Bالقیادة والمساندة بأریانة

122 000122 000 Cالقیادة والمساندة ببن عروس

103 000103 000 Dالقیادة والمساندة بمنوبة

115 000115 000 Eالقیادة والمساندة بنابل

101 000101 000 Fالقیادة والمساندة بزغوان

96 00096 000 Gالقیادة والمساندة ببنزرت

106 000106 000 Hالقیادة والمساندة بباجة
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97 00097 000 Iالقیادة والمساندة بجندوبة

136 000136 000 Jالقیادة والمساندة بالكاف

138 000138 000 Kالقیادة والمساندة بسلیانة

103 000103 000 Lالقیادة والمساندة بالقیروان

118 000118 000 Mالقیادة والمساندة بالقصرین

96 00096 000 Nالقیادة والمساندة بسیدي بوزید

86 00086 000 Oالقیادة والمساندة بسوسة

114 000114 000 Pالقیادة والمساندة بالمنستیر

100 000100 000 Qالقیادة والمساندة بالمهدیة

114 000114 000 Rالقیادة والمساندة بصفاقس

101 000101 000 Sالقیادة والمساندة بقفصة

103 000103 000 Tالقیادة والمساندة بتوزر

91 00091 000 Uالقیادة والمساندة بقبلي

117 000117 000 Vالقیادة والمساندة بقابس
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111 000111 000 Wالقیادة والمساندة بمدنین

102 000102 000 Xالقیادة والمساندة بتطاوین

30 600 0006 960 0002 750 0005 070 00045 380 000 9جمـــلة البرنامج
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5352

715161295353

 

 اإلستثمارنفقات 
 1129  1111  1112 % 

1835 6323 23.3 383 - 22,4 - 

3 3 3 3 3 

3291 6129 7151 929 - 27,3 - 



 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
125

مهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي5070 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج القیادة و المساندة لسنة 

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

القیادة
70 70 2006010 -130-65.0016.67

المساندة
5 000 7 080 7 8405 959-959 -760-9.69-16.09

070 5المجموع 7 150 8 0406 019-890-949-1107-1577



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

126

2 022

3 048

5 0705 070 المجموع 

مشاریع جدیدة

022 2مشاریع بصدد اإلنجاز 2 006

5 144

7 150

2 006

5 144

7 150

3048



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

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 021

127

البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2020

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

022 0062 2مشاریع بصدد اإلنجاز

5 1443 048

5 070 7 150

8 040

8 040

6 019

6 019

6 034-

5 144

890-

3 997-

3 048

949-
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المباشرون بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

6 : اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

6 نشاط المساندة :Z النشاط

6 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
5 مكلف بمأموریة

6جملة البرنامج الفرعي

6القیادة و المساندةجملة برنامج

6الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

130

توزیع التـرقیـات

القیادة و المساندةالبرنـامج :
المساندةالبرنامج الفرعي :

462 : اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

نشاط المساندة :Z النشاط

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

462

73السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

73.0 متصرف مستشارمتصرف

63.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

23.0 متصرف عاممتصرف رئیس

183.0 متصرفملحق إدارة

93.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

73.0 مستكتب إدارةعون إستقبال

243.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

105السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

393.0 مهندس عاممهندس رئیس

663.0 مهندس رئیسمهندس أول

14سلك العملة

23.0 ملحق إدارة10عامل صنف 

23.0 تقني10عامل صنف 

63.0 كاتب تصرف9 و8عملة صنف 

43.0 مساعد تقني9 و8عملة صنف 
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10سلك المهندسین المعماریین لإلدارة

33.0 مهندس معماري عاممهندس معماري رئیس

73.0 مهندس معماري رئیسمهندس معماري أول

7سلك معماري اإلدارة

23.0 معماري عاممعماري رئیس

53.0 معماري رئیسمعماري أول

15سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

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

63.0 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

73.0 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

238السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

353.0 تقنيمساعد تقني

243.0 مساعد تقنيعون تقني

423.0 تقني رئیستقني أول

1373.0 تقني أولتقني

462جملة البرنامج الفرعي :

462القیادة و المساندةجملة برنامج

462الجملة  العامة العدد الجملي :
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حسب األسالك و الرتب

132

2021 توزیع االنتدابات لسنة

القیادة و المساندةالبرنـامج :
دینــار 000 210تكلفة االنتدابات : 

المساندةالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

7070: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 2 الوحدة العملیاتیة  

7070نشاط المساندة :Z النشاط

4040السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

40 3.0 40 مهندس أول
55سلك المهندسین المعماریین لإلدارة

5 3.0 5 مهندس معماري أول
55سلك معماري اإلدارة

5 3.0 5 معماري أول
2020السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

20 3.0 20 تقني

7070جملة البرنامج الفرعي

دینــار 210 000  تكلفة : 
االنتدابات

7070جملة البرنامج
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70الجملة  العامة
العدد الجملي انتدابات جدیدة التكلفةتعویض اإلحاالت على التقاعد

70210 000
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حسب األسالك و الرتب
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2021توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

البنیة التحتیة للطرقاتالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 292

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

17نشاط المساندة :Z النشاط

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1عون إستقبال

12سلك العملة
24عامل صنف 

71عامل صنف 

85عامل صنف 

102عامل صنف 

4السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4تقني أول

17جملة البرنامج الفرعي 292 000

17البنیة التحتیة للطرقاتجملة برنامج

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت  البرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 24
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حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

3المساندة :Z النشاط

1سلك العملة
81عامل صنف 

2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2تقني رئیس

3جملة البرنامج الفرعي 24 000

3حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت  جملة برنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 38

القیادةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1نشاط المساندة :Z النشاط

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1مهندس رئیس

1جملة البرنامج الفرعي 8 000

المساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

3نشاط المساندة :Z النشاط

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1متصرف

2سلك العملة
22عامل صنف 

3جملة البرنامج الفرعي 30 000

4القیادة و المساندةجملة برنامج

دینــار24الجملة  العامة 354 000
اإلنعكاس المالي العدد الجملي
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توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

البنیة التحتیة للطرقاتالبرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

2 137 : االدارة العامة للجسور والطرقات1الوحدة العملیاتیة 

2 137 نشاط المساندة :Z النشاط

148 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
12 متصرف
9 متصرف مستشار
26 ملحق إدارة
25 مستكتب إدارة
1 راقن
18 عون إستقبال
2 راقن مساعد
55 كاتب تصرف
216 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس مساعد
85 مهندس رئیس
16 مهندس عام
112 مهندس أول
1 مهندس أشغال

1 224 سلك العملة
28 1عامل صنف 
133 2عامل صنف 
61 3عامل صنف 
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42 4عامل صنف 
141 5عامل صنف 
168 6عامل صنف 
112 7عامل صنف 
157 8عامل صنف 
180 9عامل صنف 
202 10عامل صنف 

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

539 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
68 مساعد تقني
20 عون تقني
31 تقني رئیس
153 تقني أول
267 تقني

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

137 2جملة البرنامج الفرعي

137 2البنیة التحتیة للطرقاتجملة برنامج
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حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت  البرنـامج :

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

66 : إدارة المیاه العمرانیة1الوحدة العملیاتیة 

66 المساندة :Z النشاط

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

66جملة البرنامج الفرعي



140 نظـام أمـد

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

513 : اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة2الوحدة العملیاتیة 

513 المساندة :Z النشاط

67 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
8 متصرف
2 متصرف مستشار
19 ملحق إدارة
14 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
23 كاتب تصرف
93 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
46 مهندس رئیس
12 مهندس عام
34 مهندس أول
1 مهندس أشغال
91 سلك العملة
3 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
9 7عامل صنف 
24 8عامل صنف 
24 9عامل صنف 
16 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
12 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
4 مهندس معماري رئیس
2 مهندس معماري عام
6 مهندس معماري أول
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
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1 مستشار المصالح العمومیة
247 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
32 مساعد تقني
11 عون تقني
13 تقني رئیس
71 تقني أول
120 تقني

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

513جملة البرنامج الفرعي

579حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت  جملة برنامج
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التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكانالبرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

538 : اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

538 نشاط المساندة :Z النشاط

119 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
14 متصرف
6 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
38 ملحق إدارة
15 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
1 راقن مساعد
40 كاتب تصرف
58 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
26 مهندس رئیس
7 مهندس عام
25 مهندس أول
76 سلك العملة
3 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
8 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
13 8عامل صنف 
16 9عامل صنف 
22 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي
44 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
21 مهندس معماري رئیس
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13 مهندس معماري عام
10 مهندس معماري أول
23 سلك معماري اإلدارة
10 معماري رئیس
1 معماري عام
12 معماري أول
1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئیس مخبر عام
1 سلك األعوان المختصین للبحریة التجاریةالتابعین لوزارة النقل
1 ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحریة التجاریة
1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 كاتب صحفي
2 سلك مستشاري المصالح العمومیة
2 مستشار المصالح العمومیة
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف

211 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
20 مساعد تقني
12 عون تقني
10 تقني رئیس
65 تقني أول
104 تقني

538جملة البرنامج الفرعي

538التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكانجملة برنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

176 : اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

176 نشاط المساندة :Z النشاط

24 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
3 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
1 متصرف عام
7 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
6 كاتب تصرف
51 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
22 مهندس رئیس
20 مهندس عام
9 مهندس أول
65 سلك العملة
1 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
14 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
8 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
7 8عامل صنف 
12 9عامل صنف 
7 10عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل مركزي
2 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
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2 مهندس معماري عام
1 سلك العسكریین
1 رائد
1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 كاتب صحفي
1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
5 سلك مستشاري المصالح العمومیة
5 مستشار المصالح العمومیة
23 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
2 عون تقني
7 تقني أول
10 تقني
1 السلك اإلداري للداخلیة
1 متصرف رئیس للداخلیة

176جملة البرنامج الفرعي

المساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

991 : اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

991 نشاط المساندة :Z النشاط

1 أسالك مختلفة
1 أسالك مختلفة

327 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
62 متصرف
54 متصرف مستشار
9 متصرف رئیس
1 متصرف عام
81 ملحق إدارة
34 مستكتب إدارة
1 راقن
16 عون إستقبال
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69 كاتب تصرف
75 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
6 مهندس رئیس
5 مهندس عام
64 مهندس أول
366 سلك العملة
15 1عامل صنف 
110 2عامل صنف 
16 3عامل صنف 
32 4عامل صنف 
46 5عامل صنف 
38 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 
30 8عامل صنف 
39 9عامل صنف 
32 10عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 محلل مركزي
5 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
5 مهندس معماري أول
5 سلك معماري اإلدارة
5 معماري أول
1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي
18 سلك مستشاري المصالح العمومیة
18 مستشار المصالح العمومیة
52 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصرف عام في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
7 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
25 متصّرف في الوثائق و األرشیف
16 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
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136 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
23 مساعد تقني
10 عون تقني
2 تقني رئیس
38 تقني أول
63 تقني
1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
1 متصرف رئیس للتربیة
1 السلك اإلداري للداخلیة
1 متصرف رئیس للداخلیة

991جملة البرنامج الفرعي

167 1القیادة و المساندةجملة برنامج

421 4الجملة  العامة
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المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع الترقیات حسب األسالك و الرتب 

نظـام أمـد

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة مؤسسات 3  الوحدة العملیاتیة :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد     المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

السلك و الرتبة الجدیدة السلك و الرتبة الحالیة 

برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى 5 النشاط :

مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 84685الفقرة  : 

وكالة التعمیر لتونس  الكبرى  84685 المؤسسة : 

610السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیةالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 1

610 3,0 متصرف رئیس 1متصرف مستشار

30سلك العملةسلك العملة 1
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30 3,0 10عامل صنف  91عامل صنف 

1080سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیةسلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 2

420 3,0 محلل مركزي 1محلل

660 3,0 محلل رئیس 1محلل مركزي

780سلك المهندسین المعماریین لإلدارةسلك المهندسین المعماریین لإلدارة 1

780 3,0 مهندس معماري رئیس 1مهندس معماري أول

690سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیفسلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 1

690 3,0 متصّرف في الوثائق و األرشیف 1متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

1495السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیةالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 2

900 3,0 تقني رئیس 1تقني أول

595 3,0 تقني أول 1تقني

84685 ---جملة النشاط :

4685 ---8جملة الوحدة العملیاتیة :

4685 ---8جملة البرنامج الفرعي :

4685 ---8 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة نظـام أمـد

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

1 تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 2الوحدة العملیاتیة :

متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

B

 بحساب ألف دینار

مؤسسات البحث 12الفقرة  : 

مركز التجارب و تقنیات البناء  12 المؤسسة : 

12السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

12تقني أول

12جملة النشاط :

12جملة الوحدة العملیاتیة :

12جملة البرنامج الفرعي :

12 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

151نظـام أمـد

البنیة التحتیة للطرقات 1  البرنامج :

1 تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة 2 الوحدة العملیاتیة :

متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Bالنشاط :

مؤسسات البحث 132الفقرة  : 

مركز التجارب و تقنیات البناء  132 المؤسسة : 

8السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

3متصرف

1متصرف مستشار

1متصرف رئیس

1ملحق إدارة

2مستكتب إدارة

16السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2مهندس رئیس

1مهندس عام

13مهندس أول

53سلك العملة

12عامل صنف 

23عامل صنف 

48عامل صنف 
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متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

Bالنشاط :

520عامل صنف 

66عامل صنف 

84عامل صنف 

94عامل صنف 

106عامل صنف 

1سلك المهندسین في علم طبقات األرض

1مهندس رئیس في علم طبقات األرض

54السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

5مساعد تقني

5تقني أول

44تقني

132جملة النشاط :

132جملة الوحدة العملیاتیة :

132جملة البرنامج الفرعي :

132 جملة البرنامج :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :

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

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 73الفقرة  : 

وكالة التعمیر لتونس  الكبرى  73 المؤسسة : 

20السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

7متصرف

7متصرف مستشار

2متصرف عام

1ملحق إدارة

2مستكتب إدارة

1كاتب تصرف

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2مهندس رئیس

2مهندس عام

1مهندس أول

14سلك العملة

24عامل صنف 

44عامل صنف 

51عامل صنف 

61عامل صنف 

71عامل صنف 

82عامل صنف 

91عامل صنف 

8سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

2محلل

1محلل رئیس
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برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

5النشاط :

4محلل مركزي

1واضع برامج

1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1حافظ مكتبات أو توثیق

5سلك المهندسین المعماریین لإلدارة

2مهندس معماري رئیس

1مهندس معماري عام

2مهندس معماري أول

1سلك معماري اإلدارة

1معماري رئیس

2سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

1متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

17السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

4مساعد تقني

1تقني رئیس

5تقني أول

7تقني

73جملة النشاط :

73جملة الوحدة العملیاتیة :

73جملة البرنامج الفرعي :

73 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
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التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3  البرنامج :

1 تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي :

4 اإلدارة العامة لإلسكانالوحدة العملیاتیة :

التهذیب والتجدید العمراني

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

8النشاط :

0016 225الفقرة  : 

وكالة  التهذیب  والتجدید  العمراني  225 المؤسسة : 

114اإلطارات

13متصرف عام

2متصرف رئیس

12متصرف مستشار

8مهندس عام

14مهندس رئیس

42مهندس أول

2مهندس معماري عام

1مهندس معماري رئیس

3مهندس معماري أول

1معماري أول

13متصرف

3مهندس

95أعوان المساندة أو التسییر 

4ملحق إدارة
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التهذیب والتجدید العمراني

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

8النشاط :

53مهندس مساعد

6كاتب تصرف

12كاتب مدیریة

1معاون مكتبي

4مساعد فني

5عون فني مختص

2مستكتب إدارة

8ملحق إدارة أول

16أعوان التنفیذ 

2عون نسخ أو طباعة

6حارس

1سائق

3میكانیكي

4عون تنظیف

225جملة النشاط :

225جملة الوحدة العملیاتیة :

225جملة البرنامج الفرعي :

225 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة17

157

 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

البنیة التحتیة للطرقات 1البرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للجسور والطرقات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 2إقتناء أراضي و عقارات و تحویل الشبكات بالطرقات السیارة028200 694
100دراسات خاصة بالطرقات السیارة029900 694
200اقتناء أراضي لفائدة الطریق السیارة في اتجاه قفصة036500 694
2019200دراسات خاصة بالطرقات - برنامج  041500 694

500 12جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 000100 00075 100الطریق السیارة تونس - جلمة 039900 694

000 000100 00075 2100جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 5003 1بناء جسر بنزرت039823 694

000 5003 31جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

500 00010 0001 20093طرقات مهیكلة للمدن برنامج 024800 694
2009500طرقات تونس الكبرى برنامج 025400 694
900 0001 1برنامج الطرقات المؤدیة إلى المرفأ المالي برواد029600 694
000 6007 20123طرقات تونس الكبرى برنامج 030300 694
500 4009 20121طرقات مهیكلة بالمدن الكبرى برنامج 030400 694
000 20132إقتناء أراضي برنامج 032300 694
200 8008 3201 201410طرقات تونس الكبرى برنامج 033300 694
600 0003 1منعرج تالة بوالیة القصرین034342 694
500 5007 201 بین الطریقین اكس و اكس 4الطریق اكس 036200 694
30200 وٕاكس 20اقتناء أراضي لفائدة الطریقین الحزامیتین إكس 036300 694
500اقتناء أراضي لفائدة مشاریع الطرقات المهیكلة للمدن036400 694
100 00012 20165طرقات تونس الكبرى - برنامج 037100 694
300 00021 20175طرقات تونس الكبرى برنامج 037800 694
200 20046 201730طرقات مهیكلة للمدن - برنامج 037900 694
500 5004 201811طرقات تونس الكبرى برنامج 038900 694
800 2008 13مضاعفة الطریق الرومانیة بمدنین 039482 694
900 75030 12ربط والیة تطاوین بالطریق السیارة أ 040083 694
100منعرج بن قردان والطرقات المؤدیة للمنطقة الحرة 040182 694
000 11 الرابطة بین صفاقس وسیدي بوزید والقصرین13مضاعفة الطریق الوطنیة رقم 041800 694

000 250172 32093 413جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

600 20093001تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 025100 694
2010300800تطویر الشبكة الجهویة للطرقات برنامج 027300 694
2010100تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 027500 694
2011300تطویر الشبكة الجهویة للطرقات-برنامج 029500 694
800 00011 20125تطویر الشبكة الجهوبة للطرقات برنامج 030600 694
000 00010 20143تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 032800 694
600 40019 20166تهیئة شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 037000 694
800 8001 بوالیة قبلي20تهیئة الطریق الوطنیة رقم  039673 694
300 7005 1تهیئة طرقات بوالیة مدنین 039782 694
300 52024 00024 64030 201914تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 041300 694

200 52075 90024 64047 514جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

400 5005 20161تدعیم شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 036900 694
900 1005 20172تدعیم طرقات بالوالیات ذات األولویة - برنامج 038100 694

300 60011 63جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2014200300بناء جسور برنامج 032900 694
600 0004 20162بناء جسور برنامج 036800 694
400 00013 20194  و 2018بناء جسور برنامجي 039000 694
300 50017 5 لربط مدینة قربص128بناء منشأة فنیة على الطریق الجهویة رقم  039521 694

600 70035 711جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

700 0001 20121تهیئة المسالك الریفیة برنامج 030700 694
000 3تهیئة و تعبید مسلكي جبل المغیلة و جبل سمامة بالقصرین034542 694
700 30014 20168تهیئة المسالك الریفیة - برنامج 036100 694
000 3مشاریع خاصة بالوالیات ذات األولویة036700 694
2018500تهیئة المسالك الریفیة برنامج 039200 694
600 28024 8005 0903 20201تهیئة المسالك الریفیة برنامج 042200 694
000 2تهیئة مسالك ریفیة حدویة بوالیة القصرین042342 694
000 1تهیئة مسالك ریفیة بوالیة باجة 042531 694
000 1تهیئة مسالك ریفیة بوالیة الكاف 042633 694

000 28041 6005 09023 81جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2013500دراسات خاصة بالطرقات برنامج 031700 694
2014500دراسات خاصة بالطرقات برنامج 033100 694
2017500دراسات خاصة بالطرقات - برنامج  038000 694
2018500دراسات خاصة بالطرقات برنامج 039100 694
2020500دراسات خاصة بالطرقات برنامج 043000 694
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500 92جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

500 20161طرقات بمداخل المدن - برنامج  036600 694
000 2طرقات بمداخل المدن بوالیة سیدي بوزید042943 694

A3 500جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 20171الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات و الجسور برنامج 037400 694
300صیانة مرافئ البطاحات بجربة 040382 694
700 20182الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج  040500 694
000 20182الصیانة الدوریة للجسور - برنامج   040600 694
000 20195البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات برنامج 040900 694
000 201930الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات - برنامج  041000 694
000 20193الصیانة الدوریة للجسور - برنامج  041100 694
000 202010البرنامج التحفیزي لصیانة الطرقات -برنامج 043100 694
000 202097الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة برنامج 043200 694

C151 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 20185الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج 040200 694
000 201925الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة برنامج 040800 694

D30 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 35إصالح أضرار الفیضانات031100 694
000100 20192تهیئات السالمة المروریة - برنامج 041200 694

E37 000100جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعبید المسالك الریفیة F بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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500 20171تعبید المسالك الریفیة برنامج 037700 694
000 20183تعبید المسالك الریفیة برنامج 039300 694
000 2تعبید مسالك ریفیة بوالیة قفصة042471 694

F6 500جملة النشاط

200 800438 55029 050489 1129جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
129 050489 55029 800438 200

البنیة التحتیة للطرقات بتونسالبرنامج الفرعي : A

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتونس Aالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020675الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بتونس برنامج 045311 694

D675جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 20202تهیئة السالمة المروریة بتونس برنامج 045011 694

E2 000جملة النشاط

A2 675جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Aجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 675

البنیة التحتیة للطرقات ببن عروسالبرنامج الفرعي : C

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

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

125 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة ببن عروس برنامج 045400 694

D1 125جملة النشاط

C1 125جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Cجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 125
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البنیة التحتیة للطرقات بمنوبةالبرنامج الفرعي : D

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بمنوبة Dالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020575الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بمنوبة برنامج 043300 694

C575جملة النشاط

D575جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
575

التحتیة للطرقات بنابلالبرنامج الفرعي : E

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بنابل Eالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020750الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بنابل برنامج 043400 694

C750جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

500 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بنابل برنامج 045600 694

D1 500جملة النشاط

E2 250جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Eجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 250

البنیة التحتیة للطرقات بزغوانالبرنامج الفرعي : F

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بزغوان Fالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020550الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بزغوان برنامج 043500 694
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C550جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

325 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بزغوان برنامج 045700 694

D1 325جملة النشاط

F1 875جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Fجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 875

البنیة التحتیة للطرقات ببنزرتالبرنامج الفرعي : G

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببنزرت Gالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020900الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة ببنزرت برنامج 043600 694
750الصیانة الدوریة للجسر المتحرك ببنزرت045200 694

C1 650جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

400 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة ببنزرت برنامج 045800 694

D1 400جملة النشاط

G3 050جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Gجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 050

البنیة التحتیة للطرقات باجةالبرنامج الفرعي : H

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بباجة Hالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020625الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بباجة برنامج 043700 694

C625جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

630 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بباجة برنامج 045900 694

D1 630جملة النشاط

H2 255جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Hجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 255

البنیة التحتیة للطرقات بجندوبةالبرنامج الفرعي : I

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بجندوبة Iالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 2تهیئة مسالك ریفیة بوالیة جندوبة042732 694

000 82جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020500الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بجندوبة برنامج 043800 694

C500جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

025 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بجندوبة برنامج 046000 694

D2 025جملة النشاط

I4 525جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Iجمـــلة البرنـامج الفرعي
4 525

البنیة التحتیة للطرقات بالكافالبرنامج الفرعي : J

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالكاف Jالوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020500الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بالكاف برنامج 043900 694

C500جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

350 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بالكاف برنامج 046100 694

D1 350جملة النشاط

J1 850جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Jجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 850

البنیة التحتیة للطرقات بسلیانةالبرنامج الفرعي : K

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسلیانة Kالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

450 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بسلیانة برنامج 046200 694

D1 450جملة النشاط

K1 450جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Kجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 450

البنیة التحتیة للطرقات بالقیروانالبرنامج الفرعي : L

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقیروان Lالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020750الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بالقیروان برنامج 044000 694

C750جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

160 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بالقیروان برنامج 046300 694

D1 160جملة النشاط

L1 910جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Lجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 910

البنیة التحتیة للطرقات بالقصرینالبرنامج الفرعي : M

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالقصرین Mالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020725الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بالقصرین برنامج 044100 694

C725جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 20202الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بالقصرین برنامج 046400 694

D2 000جملة النشاط

M2 725جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Mجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 725

البنیة التحتیة للطرقات سیدي بوزیدالبرنامج الفرعي : N

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

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020800الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بسیدي بوزید برنامج 046500 694

D800جملة النشاط

N800جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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Nجمـــلة البرنـامج الفرعي
800

البنیة التحتیة للطرقات سوسةالبرنامج الفرعي : O

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسوسة Oالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

202050الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بسوسة برنامج 044200 694

C50جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

700 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بسوسة برنامج 046600 694

D1 700جملة النشاط

O1 750جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Oجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 750

البنیة التحتیة للطرقات بالمنستیرالبرنامج الفرعي : P

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالمنستیر Pالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020200الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بالمنستیر برنامج 044300 694

C200جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020785الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بالمنستیر برنامج 046700 694

D785جملة النشاط

P985جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Pجمـــلة البرنـامج الفرعي
985
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البنیة التحتیة للطرقات بالمهدیةالبرنامج الفرعي : Q

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة المهدیة Qالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020550الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بالمهدیة برنامج 044400 694

C550جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

200 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بالمهدیة برنامج 046800 694

D1 200جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

500 20201تهیئة السالمة المروریة بالمهدیة برنامج 045100 694

E1 500جملة النشاط

Q3 250جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Qجمـــلة البرنـامج الفرعي
3 250

البنیة التحتیة للطرقات بصفاقسالبرنامج الفرعي : R

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة صفاقس Rالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

575 20201الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بصفاقس برنامج 044500 694

C1 575جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

050 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بصفاقس برنامج 046900 694
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D1 050جملة النشاط

R2 625جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Rجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 625

البنیة التحتیة للطرقات بقفصةالبرنامج الفرعي : S

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قفصة Sالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020710الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بقفصة برنامج 047000 694

D710جملة النشاط

S710جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Sجمـــلة البرنـامج الفرعي
710

البنیة التحتیة للطرقات توزرالبرنامج الفرعي : T

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة توزر Tالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

700 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بتوزر برنامج 047100 694

D1 700جملة النشاط

T1 700جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Tجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 700

البنیة التحتیة للطرقات قبليالبرنامج الفرعي : U

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قبلي Uالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020475الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بقبلي برنامج 044600 694

C475جملة النشاط



170

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020950الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بقبلي برنامج 047200 694

D950جملة النشاط

U1 425جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Uجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 425

البنیة التحتیة للطرقات قابسالبرنامج الفرعي : V

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قابس Vالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020725الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بقابس برنامج 044700 694

C725جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

750 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بقابس برنامج 047300 694

D1 750جملة النشاط

V2 475جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Vجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 475

البنیة التحتیة للطرقات بمدنینالبرنامج الفرعي : W

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة مدنین Wالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020700الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بمدنین برنامج 044800 694

C700جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

015 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بمدنین برنامج 047400 694

D1 015جملة النشاط

W1 715جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Wجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 715

البنیة التحتیة للطرقات بتطاوینالبرنامج الفرعي : X

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة تطاوین Xالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2020850الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة بتطاوین برنامج 044900 694

C850جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

350 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بتطاوین برنامج 047500 694

D1 350جملة النشاط

X2 200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

Xجمـــلة البرنـامج الفرعي
2 200

200 800438 45029 050535 1129جمـــلة البرنـامج

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت   2البرنـامج :

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي : 1

إدارة المیاه العمرانیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
إعداد الدراسات و إنجاز األشغال لحمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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185دراسات خاّصة بحمایة المدن من الفیضانات 000100 698
200إقتناء أراضي 000200 698
000 1حمایة مدینة بنزرت من الفیضانات  001923 698
000 1حمایة مدینة مدنین من الفیضانات005582 698
000 1حمایة مدینتي المحمدیة و فوشانة من الفیضانات010613 698
300حمایة مدینة القصرین من الفیضانات012142 698
000 12الصیانة الدوریة لمنشآت حمایة المدن من الفیضانات013900 698
700 00035 50028 0003 5حمایة تونس الغربیة من الفیضانات014311 698
100حمایة مدینة الكاف من الفیضانات016333 698
300حمایة مدینة الردیف من الفیضانات029171 698
500حمایة مدینة تطاوین من الفیضانات029283 698
000 5حمایة مدینتي الحمامات ونابل من الفیضانات029521 698
200حمایة مدینة بوحجر من الفیضانات029652 698
150حمایة مدینة تالة من الفیضانات031042 698
200حمایة مدینة فوسانة من الفیضانات032542 698
200حمایة مدینة مارث من الفیضانات032881 698
000500 7دراسة استراتیجیة للتصرف في مخاطر الفیضانات  033300 698
200حمایة مدینة المكنین من الفیضانات 033452 698
000 1حمایة مدینة سوسة من الفیضانات 033551 698
200حمایة مدینة رأس الجبل من الفیضانات 033623 698
200حمایة مدینة الصمعة من الفیضانات 033721 698
300حمایة مدینة صواف من الفیضانات 033822 698
000 1حمایة مدینة بن قردان من الفیضانات 033982 698
000 1حمایة مدینة مطماطة الجدیدة من الفیضانات 034081 698
000 1تصریف میاه األمطار بخنیس034252 698
000 1تهیئة وادي الطین بمدینة غنوش بوالیة قابس034381 698
30050200 13حمایة تونس الشمالیة والشرقیة من الفیضانات -قسط 034400 698
20015100 1(تهیئة وادي قابس (تهیئة وادي قریعة وانجاز معبرین034581 698
700حمایة مدینة ملولش من الفیضانات034653 698
500حمایة مدینة السبالة من الفیضانات034743 698
000 1حمایة مدینة غمراسن من الفیضانات034883 698
000 1حمایة منطقة الودیان بنفطة ( محاسن وبوهالل ودغموس وسبع آبار) من الفیضانات034972 698
500 1حمایة مدن بني خالد وزاویة الجدیدي وبوشراي من الفیضانات035021 698
500 1حمایة مدینة دار شعبان الفهري من الفیضانات035121 698
500 1حمایة مدینة تاكلسة من الفیضانات035221 698
200 1حمایة مدینة قربة من الفیضانات035321 698
500 1حمایة مدینة منزل بوزلفة من الفیضانات035421 698
000 3حمایة مدینة أریانة من الفیضانات035712 698
000 3حمایة مدینة رواد من الفیضانات035812 698
500تأهیل و تدعیم أحواض تجمیع میاه األمطار و منشأت الحمایة من الفیضانات ذات الص035912 698
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000 00036 20028 50049 116جملة النشاط

000 00036 20028 50049 116جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
16 50049 20028 00036 000

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

300 األمالك البحرّیة العمومّیة 000400 696
200دراسة خاصة بالهیاكل البحریــــة001000 696
100حمایة شواطىء المهدیة من اإلنجراف البحري002053 696
000 1حمایة شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري002223 696
300حمایة منطقة بني فتایل بجرجیس من اإلنجراف البحري002882 696
200حمایة شواطئ صفاقس من االنجراف البحري002961 696
200أشغال جهر المیناء القدیم بغار الملح003823 696
000 1حمایة فالز المنستیر من االنجراف البحري004352 696
200حمایة شواطئ طبرقة من اإلنجراف البحري004532 696
300 1أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غیاضة بالمهدیة005000 696
100تهیئة الرصیف بالحوض الخارجي المحاذي للمیناء الترفیهي بالمنستیر005152 696
300حمایة شواطئ كاب الزبیب من االنجراف البحري005223 696

200 35جملة النشاط

200 25جمـــلة الوحدة العملیاتیة

اإلدارة العامة للبنایات المدنیة 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

45دراسة السلسلة الوطنیة لألثمان000400 600
45دراسات حول قطاع البناء واألشغال العمومیة000500 600

790جملة النشاط

390جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
5 290
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000 00036 49028 50054 216جمـــلة البرنـامج

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للتهیئة الترابیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

80منظومة المعلومات الجغرافیة000500 605
80إقتناء وتركیز البرمجیات اإلعالمیة إلیواء قاعدة المعطیات الطوبوغرافیة الوطنیة000700 605

73األمثلة التوجیهیة للمناطق الحساسة001100 707
25إعداد األمثلة التوجیهیة للتهیئة والتنمیة بوالیات سیدي بوزید والقصرین وجندوبة والكاف002900 707
43إعداد األمثلة التوجیهیة للتهیئة والتنمیة بوالیتي المهدیة وقابس003000 707
16األمثلة التوجیهیة للتهیئة لوالیات تطاوین وسلیانة وزغوان003200 707
98األمثلة التوجیهیة لتهیئة وتنمیة والیات قفصة وتوزر وباجة003300 707
71تحیین األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بجندوبة والكاف 003700 707
100تحیین األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بالقصرین وقفصة والقیروان003800 707
10مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بسلیانة و تطاوین004000 707
10مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المجموعات العمرانیة بزغوان و المهدیة004100 707
10مراجعة األمثلة التوجیهیة لتهیئة المنطقة الحساسة للسباسب العلیا و السفلى004200 707
13دراسة حول التخطیط الترابي االستراتیجي و الرصید العقاري004300 707
10المثال التوجیهي لتهیئة الساحل الشرقي لبنزرت004500 707

1639جملة النشاط

1639جمـــلة الوحدة العملیاتیة

إدارة التعمیر 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

10دراسات نموذجیة000500 699
2050380دراسة استراتیجیة: صفاقس  001561 699
2050500دراسة استشرافیة لتونس الكبرى 001700 699

2890جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

20المسح التوبوغرافي000100 699
10 مخّططات التهیئة 000300 699

430جملة النشاط

2920جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة مؤسسات 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

260برنامج اإلستثمار لوكالة التعمیر  لتونس  الكبرى 000700 700

5260جملة النشاط

3260جمـــلة الوحدة العملیاتیة

اإلدارة العامة لإلسكان 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

200 13برنامج تهذیب و إدماج أحیاء سكنیة كبرى001800 701
200 13الجیل الثاني من برنامج تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة002300 701

400 726جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0006 6تدعیم و تعصیر الطرقات داخل المناطق البلدیة001500 700

500500برنامج تهذیب منطقة ساقیة الدائر002000 701
500 0003 1برنامج تهذیب وتجدید المراكز العمرانیة القدیمة002400 701

500 5003 5007 86جملة النشاط

500 9003 50033 46جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي 5الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 00018 16البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي- إزالة األكواخ001700 701

C16 00018 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 00047 00045 00030 10البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي - بناء مساكن اجتماعیة001900 701

D10 00030 00045 00047 000جملة النشاط

000 00047 00045 00048 526جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
32 50083 71945 00050 500

500 00050 71945 50083 332جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

100 دراسات خاصة بالبنایات المدنیة000100 603

3100جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

650بناءات بحي الحدائق000311 603
50توسیع اإلدارة الجهویة ببنزرت001023 603
80توسیع اإلدارة الجهویة بالمنستیر001852 603
55تهیئة اإلدارة الجهویة ببن عروس002313 603
387بناء مقر اإلدارة الجهویة بمنوبة003314 603
100تهیئة اإلدارة الجهویة بزغوان003422 603
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006600 2بناء المقر الجدید لإلدارة الجهویة بسیدي بوزید003843 603

922 0061 42جملة النشاط

022 0062 22جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 0062 022

022 0062 92جمـــلة البرنـامج

700 800524 681102 056675 180جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

البنیة التحتیة للطرقات 1البرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للجسور والطرقات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0003 10إتمام أشغال الطریق الحزامیة بالقصرین00142ج 694

000 0003 410جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0003 30 بمدنین970تطویر الطریق المحلیة رقم 00482ج 694
000 0002 7تهیئة مدخل المنطقة الصناعیة سیدي التومي بنابل00521ج 694
500 5001 3تهیئة مدخل المنطقة الصناعیة حاجب العیون بالقیروان01441ج 694
000 0001 2 بمدینة حاجب العیون بالقیروان86تهذیب الطریق الجهویة رقم 01541ج 694
2020100100تهیئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج  05000ج 694

500100 6007 542جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

500 0004 19تدعیم طرقات بوالیة القیروان01641ج 694
800 8002 0002 0002 20202تدعیم شبكة الطرقات المرقمة برنامج  05100ج 694

800 8002 5002 0006 621جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0003 9تهیئة مسالك ریفیة بوالیة تطاوین1783ج  694
000 82014 000134 3103 202129تهیئة المسالك الریفیة برنامج 00600ج 694
750200تهیئة مسلك ریفي بوالیة سیدي بوزید 05443ج 694

000 82014 200134 0606 839جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0005 202122صیانة الجسور برنامج 00800ج 694
000 00035 2021125الصیانة الدوریة لشبكة الطرقات المرقمة برنامج 01000ج 694

C147 00040 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 00020 202160الصیانة الدوریة للمسالك الریفیة - برنامج 01200ج 694

D60 00020 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 3005 202110تهیئة السالمة المروریة برنامج 00700ج 694

E10 3005 000جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0001 20211إقتناء وسائل نقل لفائدة اإلدارة العامة للجسور و الطرقات برنامج 1800ج  604

Z1 0001 000جملة النشاط

800 72016 200137 96089 1330جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
330 96089 200137 72016 800

البنیة التحتیة للطرقات بمنوبةالبرنامج الفرعي : D

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بمنوبة Dالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

350 3501 20201الصیانة الدوریة لشبكة المسالك الریفیة بمنوبة برنامج  05200ج 694

D1 3501 350جملة النشاط

D1 3501 350جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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Dجمـــلة البرنـامج الفرعي
1 3501 350

800 72016 550137 31090 1332جمـــلة البرنـامج

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت   2البرنـامج :

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضاناتالبرنامج الفرعي : 1

إدارة المیاه العمرانیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000100 1دراسات خاّصة بحمایة المدن من الفیضانات 000100 698
000100 1إقتناء أراضي 000200 698

000200 6حمایة مدینتي دوار هیشر ووادي اللیل من الفیضانات00114ج 698
000300 7حمایة مدینتي الجریصة وتاجروین من الفیضانات00733ج 698
000300 7حمایة مدینة جمال من الفیضانات00852ج 698
000200 5حمایة مدینة قصور الساف من الفیضانات00953ج 698
000200 6حمایة جزر قرقنة من الفیضانات من الفیضانات01161ج 698
000300 9حمایة مدینة قفصة من الفیضانات01371ج 698
000200 5حمایة مدینة نفطة من الفیضانات01472ج 698
000100 4حمایة الثكنة العسكریة والمناطق المجاورة لها بحامة قابس  من الفیضانات01581ج 698
000500 14حمایة مدینة  مرناق من الفیضانات01613ج 698
000100 4حمایة مدینة نفزة من الفیضانات01931ج 698
000200 6حمایة مدینتي المعمورة وبني خیار من الفیضانات02021ج 698

800 0002 175جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 00020 25الصیانة الدوریة لمنشآت حمایة المدن من الفیضانات02100ج 698

000 00020 225جملة النشاط

800 00022 1100جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
100 00022 800

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي : 2
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اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

100100مصاریف متابعة إنجاز مشاریع المنشآت البحریة000200 608

000500 2حمایة شواطىء بنزرت من اإلنجراف البحري002223 696
500300 1دراسة مثال مدیري ألشغال الحمایة والصیانة للشریط الساحلي00100ج 696

600900 33جملة النشاط

600900 23جمـــلة الوحدة العملیاتیة

اإلدارة العامة للبنایات المدنیة 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

360 3601 1مصاریف متابعة إنجاز مشاریع البنایات المدنیة000100 608

5050روضة آل بورقیبة 000152 700
400900 2تهیئة المعابر الحدودیة001200 700

310 8102 73جملة النشاط

310 8102 33جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
7 4103 210

010 41026 2107جمـــلة البرنـامج

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للتهیئة الترابیة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

25041األمثلة التوجیهیة للتجمعات العمرانیة000200 707
5020مهمة مساندة فنیة لمصالح اإلدارة العامة للتهیئة الترابیة00200ج 707

130061جملة النشاط
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130061جمـــلة الوحدة العملیاتیة

إدارة التعمیر 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

500500 1الصور الجویة و خرائط المدن000200 699

500500 21جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

000 0002 2أشغال جیودیزیة000700 699

000 0002 32جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

8080معدات خاصة بمخططات التهیئة العمرانیة000800 699

48080جملة النشاط

580 5802 23جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة عملیاتیة مؤسسات 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

400400برنامج اإلستثمار لوكالة التعمیر  لتونس  الكبرى 000700 700

5400400جملة النشاط

3400400جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
4 2803 041

041 2803 34جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي : 1
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اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

2525دراسة حول المراقبة الداخلیة للمسار الوظیفي للبرامج00100ج 600

4545ارساء نظام معلوماتي خاص بالقدرة على اآلداء000600 608

Z7070جملة النشاط

17070جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
7070

المساندةالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

240170تهیئة و صیانة  المساكن اإلداریة002700 603
5050تصفیة الوضعیة العقاریة للمباني اإلداریة003500 603

500500إقتناء وسائل نقل000100 604
8080إقتناء تجهیزات مختلفة000200 604
55تركیز مـوّزع هــاتف باإلدارة المركزیـة000500 604
175175إقتناء وتركیز رفوف لمحالت األرشیف001100 604
110110 تركیز منظومة متابعة وسائل النقل والمعدات001200 604
système de vidéosurveillance "120120 " إقتناء وتركیز منظومة مراقبة آلیة001400 604
2020تركیز موزعات هاتف باإلدارات الجهویة001500 604

600500المخطط المدیري لإلعالمیة بوزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة000300 605

200200مصاریف اإلعالنات  واإلشهـار000100 607

930 1001 32جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

530300 1بناءات بحي الحدائق000311 603
250120بناء وتوسیع وتهذیب مقرات الفرق000500 603
15080بناء أسیجة000700 603
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2525تهیئـة اإلدارة الجهویة بباجــة000931 603
1414توسیع اإلدارة الجهویة بقبلي001173 603
1515تهیئـة اإلدارة الجهویة بقفصة001571 603
250134تهیئة اإلدارة الجهویة بسلیانة001634 603
10060توسیع اإلدارة الجهویة بالمنستیر001852 603
350150تهیئة اإلدارة الجهویة بالقصرین002242 603
20080تهیئة اإلدارة الجهویة ببن عروس002313 603
7050تهیئة اإلدارة الجهویة بالكاف002633 603
2020تهیئة االدارة الجهویة بتونس003211 603

048 9741 42جملة النشاط

978 0742 25جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
5 0742 978

048 1443 95جمـــلة البرنـامج

800 72016 649137 144122 449جملة مشاریع و برامج جدیدة

500 520541 330240 200798 629الجملـة العامـة :
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(ح ح خ / ح أ م)

الصندوق الوطني لتحسین السكن14رقم الحساب :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة لإلسكان 4الوحدة العملیاتیة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

تحسین السكن بحساب ألف  دینار9رمز النشاط

9 000 تحسین المسكن القدیم701000100

1 000 برنامج اإلستثمار الخاص بالجماعات المحلیة701000200
000 10جملة النشاط

000 10جمـــلة الوحدة العملیاتیة

جمـــلة البرنـامج الفرعي
10 000

000 10جمـــلة البرنـامج

000 10جملة 14 الحساب :

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء15رقم الحساب :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 3البرنـامج :

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكانالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة لإلسكان 4الوحدة العملیاتیة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

توفیر مساكن ومقاسم مهیئة لفائدة األجراء بحساب ألف  دینار6رمز النشاط
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37 400 إقتناء مساكن إجتماعیة وجماعیة701000100

200 بناء مساكن إجتماعیة701000200

400 إقتناء أراضي صالحة للبناء701000300
000 38جملة النشاط

000 38جمـــلة الوحدة العملیاتیة

جمـــلة البرنـامج الفرعي
38 000

000 38جمـــلة البرنـامج

000 38جملة 15 الحساب :

000 48الجملـة العامـة :
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حـساب إنجاز مـنشآت مـائیة مختلفة02رقم الحساب :

البنیة التحتیة للطرقات 1البرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للجسور والطرقات 1الوحدة العملیاتیة

جمـــلة البرنـامج الفرعي

جمـــلة البرنـامج

02جملة الحساب :
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البنیة التحتیة للطرقات 1البرنـامج :

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات البرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للجسور والطرقات 1الوحدة العملیاتیة

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

تطویر شبكة الطرقات السیارة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 000170 170المساهمة في ترفیع رأس مال شركة تونس الطرقات السیارة8210001
1 000 000170 170جملة النشاط

000 000170 1170جمـــلة الوحدة العملیاتیة

000 000170 1170جمـــلة البرنـامج الفرعي

000 000170 1170جمـــلة البرنـامج

حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت   2البرنـامج :

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآتالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة 2الوحدة العملیاتیة

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

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

950950مصاریف متابعة أشغال استصالح وتهیئة السواحل الشمالیة لمدینة صفاقس8220004
5050الدراسات الخاصة بمشروع إستصالح و تهیئة السواحل الشمالیة لمدینة صفاقس8220005
100100صیانة وحراسة حوزة  مشروع تبارورة8220007
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4 100 1001 1جملة النشاط

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

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

8080دراسات مختلفة8220009
300300أشغال صیانة وحمایة المنشآت المدنیة 8220014
120120خدمات حراسة ومراقبة منطقة البحیرة الجنوبیة ومیناء تونس001ج822

5 500500جملة النشاط

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

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

415415مصاریف متابعة أشغال استصالح سبخة بن غیاضة  8220010
150150مصاریف حراسة وصیانة سبخة بن غیاضة  8220012
3535التصفیة العقاریة لحوزة المشروع002ج822

6 600600جملة النشاط

200 2002 22جمـــلة الوحدة العملیاتیة

200 2002 22جمـــلة البرنـامج الفرعي

200 2002 22جمـــلة البرنـامج

200 200172 172الجملـة العامـة :



  : مهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة17المهمة  

2021 السنة المالیة:

189نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  البنیة التحتیة للطرقات1البرنـامج 

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات  :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للجسور والطرقات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

10112 000 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 000 12األجر األساسي والتدرج001
10127 700 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 700 27المنح الخصوصیة القارة000
101659 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 659المنح المرتبطة بالوظیفة000
1011 012 000 منحـة اإلنتـاج05

000 012 1منحـة اإلنتـاج000
101130 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 130منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101239 000 المنح    العائلیة13

000 239المنح العائلیة000
1017 787 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 787 7المساهمات المحمولة على المشغل000
10215 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01



190 نظـام أمـد

000 15أعوان یشغلون خطط وقتیة000
102130 600 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

600 130األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
102200 المنح  العائلیة06

200المنح العائلیة000
10227 200 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

200 27المساهمات المحمولة على المشغل000

000 700 49جملة النشاط :

000 700 49جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة - مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

متابعة تقاریر التحالیل المخبریة و البحث العلمي  :B النشاط

124700 000 مؤسسات البحث04

000 700مركز التجارب و تقنیات البناء091

000 700جملة النشاط :

000 700جملة الوحدة العملیاتیة :

000 400 50جملة البرنامج الفرعي :

000 400 50جملة البرنامج :



191 نظـام أمـد

 :    حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت2البرنـامج 

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات :1البرنامج الفرعي

: إدارة المیاه العمرانیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

101595 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 595األجر األساسي والتدرج001

1011 165 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 165 1المنح الخصوصیة القارة000
10138 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 38المنح المرتبطة بالوظیفة000

10142 000 منحـة اإلنتـاج05

000 42منحـة اإلنتـاج000
1015 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

1018 000 المنح    العائلیة13

000 8المنح العائلیة000
101317 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 317المساهمات المحمولة على المشغل000

000 170 2جملة النشاط :

000 170 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 170 2جملة البرنامج الفرعي :
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حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

1013 555 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 555 3األجر األساسي والتدرج001
1017 416 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 416 7المنح الخصوصیة القارة000
101311 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 311المنح المرتبطة بالوظیفة000
101348 000 منحـة اإلنتـاج05

000 348منحـة اإلنتـاج000
10135 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 35منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10148 000 المنح    العائلیة13

000 48المنح العائلیة000
1012 182 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 182 2المساهمات المحمولة على المشغل000
10233 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 33أعوان یشغلون خطط وقتیة000
10224 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 24األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10211 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 11المساهمات المحمولة على المشغل000
116267 000 تأجیر  األعوان  القاریـن01

000 267تأجیر األعوان القاریـن000
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000 230 14جملة النشاط :

000 230 14جملة الوحدة العملیاتیة :

000 230 14جملة البرنامج الفرعي :

000 400 16جملة البرنامج :
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 :  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان3البرنـامج 

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة مؤسسات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى5النشاط 

1242 220 000 مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة16

000 220 2وكالة التعمیر لتونس  الكبرى001

000 220 2جملة النشاط :

000 220 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

1014 013 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 013 4األجر األساسي والتدرج001
1017 980 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 980 7المنح الخصوصیة القارة000
101420 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 420المنح المرتبطة بالوظیفة000
101385 000 منحـة اإلنتـاج05

000 385منحـة اإلنتـاج000
10140 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06
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000 40منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10141 000 المنح    العائلیة13

000 41المنح العائلیة000
1012 369 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 369 2المساهمات المحمولة على المشغل000
10226 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 26األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1025 000 المنح  العائلیة06

000 5المنح العائلیة000
1021 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 1المساهمات المحمولة على المشغل000

000 280 15جملة النشاط :

000 280 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 500 17جملة البرنامج الفرعي :

000 500 17جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

100105 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 105تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001

100242 000 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

000 242تأجیر أعضاء الدواوین001
1011 291 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 291 1األجر األساسي والتدرج001

1012 493 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 493 2المنح الخصوصیة القارة000
101255 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 255المنح المرتبطة بالوظیفة000

101130 000 منحـة اإلنتـاج05

000 130منحـة اإلنتـاج000
10121 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 21منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

10114 000 المنح    العائلیة13

000 14المنح العائلیة000
101821 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 821المساهمات المحمولة على المشغل000

10138 000 تأجیر  العسكریین15

000 38تأجیر العسكریین001
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000 410 5جملة النشاط :

000 410 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 410 5جملة البرنامج الفرعي :

المساندة :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

1015 962 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 962 5األجر األساسي والتدرج001

10113 796 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 796 13المنح الخصوصیة القارة000
101534 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 534المنح المرتبطة بالوظیفة000

1015 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 5المنح الخصوصیة المتغیرة000
101628 000 منحـة اإلنتـاج05

000 628منحـة اإلنتـاج000

101250 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 250منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10163 000 المنح    العائلیة13

000 63المنح العائلیة000

1013 952 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 952 3المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 190 25جملة النشاط :

000 190 25جملة الوحدة العملیاتیة :

000 190 25جملة البرنامج الفرعي :

000 600 30جملة البرنامج :

000 900 114 جملة الموارد العامة للمیزانیة

114 900 000 الجملة العامـة :



  : مهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة17المهمة  

2021 السنة المالیة:

199نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  البنیة التحتیة للطرقات1البرنـامج 

تطویر و صیانة البنیة التحتیة للطرقات  :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للجسور والطرقات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20190 000 الوقود06

000 90شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
2011 000 000 التعهد والصیانة10

000 000 1تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 201 000 هیكل الطرقات01

000 670مصاریف الصیانة001
000 531مصاریف االستغالل002

000 291 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202350 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 350صیانة المسالك الریفیة000
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000 350جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20110 000 إستهالك الماء02

000 10استهالك الماء000
20136 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 36استهالك الكهرباء والغاز000
20135 000 اإلتصاالت04

000 35االتصاالت الهاتفیة001
201370 000 الوقود06

000 105شراء الوقود لوسائل النقل001
000 265حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

201150 000 التعهد والصیانة10

000 150تعهد وصیانة وسائل النقل002
2018 000 مصاریف التنظیف11

000 8النفقات المباشرة للتنظیف001
20130 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 30المنحة الیومیة للتنقل001
20130 000 نفقات التغذیة29

000 30النفقات المباشرة للتغذیة001
20195 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 95معالیم الجوالن001

000 764جملة النشاط :

000 405 3جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 405 3جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بتونس :Aالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20140 000 الوقود06

000 40شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20150 000 التعهد والصیانة10

000 50تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2024 000 000 هیكل الطرقات01

000 920مصاریف الصیانة001
000 880مصاریف االستغالل002
000 200 2هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

202500 000 نفقات إستغالل وصیانة أخرى99

000 500نفقات استغالل وصیانة أخرى000

000 590 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202115 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 115صیانة المسالك الریفیة000

000 115جملة النشاط :



202 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2016 000 إستهالك الماء02

000 6استهالك الماء000

20124 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 24استهالك الكهرباء والغاز000
2011 000 اإلتصاالت04

000 1االتصاالت الهاتفیة001

201185 000 الوقود06

000 165شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20155 000 التعهد والصیانة10

000 25اإلعتناء بالبنایات001
000 30تعهد وصیانة وسائل النقل002

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20129 000 إكساء األعوان23

000 27إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20140 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 40المنحة الیومیة للتنقل001
20118 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 18معالیم الجوالن001

000 360جملة النشاط :

000 065 5جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 065 5جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بأریانة :Bالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20140 000 الوقود06

000 40شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20140 000 التعهد والصیانة10

000 40تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 205 000 هیكل الطرقات01

000 615مصاریف الصیانة001
000 140مصاریف االستغالل002
000 450هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 285 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

20260 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 60صیانة المسالك الریفیة000

000 60جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000

2016 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 6استهالك الكهرباء والغاز000
2013 000 اإلتصاالت04

000 3االتصاالت الهاتفیة001

20190 000 الوقود06

000 90شراء الوقود لوسائل النقل001
20112 000 التعهد والصیانة10

000 12تعهد وصیانة وسائل النقل002

20110 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20119 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 19المنحة الیومیة للتنقل001

2019 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 9معالیم الجوالن001

000 151جملة النشاط :

000 496 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 496 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات ببن عروس :Cالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة ببن عروس :C الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20180 000 الوقود06

000 80شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20150 000 التعهد والصیانة10

000 50تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 760 000 هیكل الطرقات01

000 700مصاریف الصیانة001
000 260مصاریف االستغالل002
000 800هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 890 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202365 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 365صیانة المسالك الریفیة000

000 365جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000
2018 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 8استهالك الكهرباء والغاز000
20112 000 اإلتصاالت04

000 12االتصاالت الهاتفیة001
20173 000 الوقود06
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000 60شراء الوقود لوسائل النقل001
000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20135 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 25تعهد وصیانة وسائل النقل002

2014 000 مصاریف التنظیف11

000 4النفقات المباشرة للتنظیف001
20118 000 إكساء األعوان23

000 6إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 12إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20122 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 22المنحة الیومیة للتنقل001
20112 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 12معالیم الجوالن001

000 189جملة النشاط :

000 444 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 444 2جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بمنوبة :Dالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20140 000 الوقود06

000 40شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
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20140 000 التعهد والصیانة10

000 40تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202835 000 هیكل الطرقات01

000 615مصاریف الصیانة001
000 220هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 915جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202270 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 270صیانة المسالك الریفیة000

000 270جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000
2018 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 8استهالك الكهرباء والغاز000

2018 000 اإلتصاالت04

000 8االتصاالت الهاتفیة001
201150 000 الوقود06

000 140شراء الوقود لوسائل النقل001
000 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20130 000 التعهد والصیانة10

000 30تعهد وصیانة وسائل النقل002
20113 000 إكساء األعوان23

000 13إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
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20119 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 19المنحة الیومیة للتنقل001
2018 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 8معالیم الجوالن001

000 239جملة النشاط :

000 424 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 424 1جملة البرنامج الفرعي :

التحتیة للطرقات بنابل :Eالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20150 000 الوقود06

000 50شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202975 000 هیكل الطرقات01

000 505مصاریف الصیانة001
000 70مصاریف االستغالل002
000 400هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 029 1جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202415 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 415صیانة المسالك الریفیة000

000 415جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000

2015 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000
2014 000 اإلتصاالت04

000 4االتصاالت الهاتفیة001

201195 000 الوقود06

000 180شراء الوقود لوسائل النقل001
000 15حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001

20122 000 مصاریف التنظیف11

000 22النفقات المباشرة للتنظیف001
20120 000 إكساء األعوان23

000 20إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20119 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 19المنحة الیومیة للتنقل001
20113 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 13معالیم الجوالن001
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000 288جملة النشاط :

000 732 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 732 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بزغوان :Fالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20150 000 الوقود06

000 50شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20140 000 التعهد والصیانة10

000 40تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202475 000 هیكل الطرقات01

000 425مصاریف الصیانة001
000 50مصاریف االستغالل002

000 565جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202400 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 400صیانة المسالك الریفیة000
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000 400جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000
2018 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 8استهالك الكهرباء والغاز000
2013 000 اإلتصاالت04

000 3االتصاالت الهاتفیة001
20152 000 الوقود06

000 24شراء الوقود لوسائل النقل001
000 28حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20140 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 30تعهد وصیانة وسائل النقل002

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
20110 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20125 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 25المنحة الیومیة للتنقل001
2018 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 8معالیم الجوالن001

000 154جملة النشاط :

000 119 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 119 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات ببنزرت :Gالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201110 000 الوقود06

000 110شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20191 000 التعهد والصیانة10

000 91تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 445 000 هیكل الطرقات01

000 700مصاریف الصیانة001
000 700مصاریف االستغالل002
000 45هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 646 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202574 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 574صیانة المسالك الریفیة000

000 574جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

201125 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 125استهالك الكهرباء والغاز000
2013 000 اإلتصاالت04

000 3االتصاالت الهاتفیة001

20192 000 الوقود06

000 51شراء الوقود لوسائل النقل001
000 41حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20175 000 التعهد والصیانة10

000 25اإلعتناء بالبنایات001
000 50تعهد وصیانة وسائل النقل002

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20118 000 إكساء األعوان23

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

20112 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 12المنحة الیومیة للتنقل001
2019 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 9معالیم الجوالن001

000 339جملة النشاط :

000 559 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 559 2جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات باجة :Hالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201110 000 الوقود06

000 110شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20170 000 التعهد والصیانة10

000 70تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202502 000 هیكل الطرقات01

000 410مصاریف الصیانة001
000 80مصاریف االستغالل002
000 12هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 682جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202358 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 358صیانة المسالك الریفیة000

000 358جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

2015 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000
2017 000 اإلتصاالت04

000 7االتصاالت الهاتفیة001

201111 000 الوقود06

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

201130 000 التعهد والصیانة10

000 50اإلعتناء بالبنایات001
000 80تعهد وصیانة وسائل النقل002

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20121 000 إكساء األعوان23

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

20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
20115 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 15معالیم الجوالن001

000 314جملة النشاط :

000 354 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 354 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بجندوبة :Iالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201114 000 الوقود06

000 114شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20166 000 التعهد والصیانة10

000 66تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202470 000 هیكل الطرقات01

000 420مصاریف الصیانة001
000 50مصاریف االستغالل002

000 650جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202345 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 345صیانة المسالك الریفیة000

000 345جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط
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2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000
20110 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 10استهالك الكهرباء والغاز000
20110 000 اإلتصاالت04

000 10االتصاالت الهاتفیة001
20148 000 الوقود06

000 17شراء الوقود لوسائل النقل001
000 31حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20139 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 34تعهد وصیانة وسائل النقل002

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20111 000 إكساء األعوان23

000 11إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20131 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 31المنحة الیومیة للتنقل001
20114 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 14معالیم الجوالن001

000 170جملة النشاط :

000 165 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 165 1جملة البرنامج الفرعي :

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201120 000 الوقود06

000 120شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
20190 000 التعهد والصیانة10

000 90تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202638 000 هیكل الطرقات01

000 488مصاریف الصیانة001
000 100مصاریف االستغالل002
000 50هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 848جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202331 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 331صیانة المسالك الریفیة000

000 331جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2016 000 إستهالك الماء02

000 6استهالك الماء000

20110 000 إستهالك الكهرباء والغاز03
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000 10استهالك الكهرباء والغاز000
2012 000 اإلتصاالت04

000 2االتصاالت الهاتفیة001
20180 000 الوقود06

000 60شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20135 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 30تعهد وصیانة وسائل النقل002

2017 000 مصاریف التنظیف11

000 7النفقات المباشرة للتنظیف001
20121 000 إكساء األعوان23

000 21إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20136 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 36المنحة الیومیة للتنقل001
20115 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 15معالیم الجوالن001

000 212جملة النشاط :

000 391 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 391 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بسلیانة :Kالبرنامج الفرعي

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

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20189 000 الوقود06

000 89شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20170 000 التعهد والصیانة10

000 70تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202550 000 هیكل الطرقات01

000 470مصاریف الصیانة001
000 80مصاریف االستغالل002

000 709جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202350 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 350صیانة المسالك الریفیة000

000 350جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000
2019 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 9استهالك الكهرباء والغاز000
2011 000 اإلتصاالت04

000 1االتصاالت الهاتفیة001
201108 000 الوقود06

000 98شراء الوقود لوسائل النقل001
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000 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
20150 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002

20122 000 إكساء األعوان23

000 7إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 15إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20151 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 51المنحة الیومیة للتنقل001
20112 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 12معالیم الجوالن001

000 258جملة النشاط :

000 317 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 317 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالقیروان :Lالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20145 000 الوقود06

000 45شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20130 000 التعهد والصیانة10

000 30تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202564 000 هیكل الطرقات01
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000 374مصاریف الصیانة001
000 100مصاریف االستغالل002
000 90هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 639جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202646 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 646صیانة المسالك الریفیة000

000 646جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000
2017 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 7استهالك الكهرباء والغاز000

2012 000 اإلتصاالت04

000 2االتصاالت الهاتفیة001
201139 000 الوقود06

000 125شراء الوقود لوسائل النقل001
000 14حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20171 000 التعهد والصیانة10

000 30اإلعتناء بالبنایات001
000 41تعهد وصیانة وسائل النقل002

2015 000 مصاریف التنظیف11

000 5النفقات المباشرة للتنظیف001

20131 000 إكساء األعوان23
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000 2إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 29إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
20112 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 12معالیم الجوالن001

000 291جملة النشاط :

000 576 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 576 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالقصرین :Mالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20115 000 الوقود06

000 15شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20118 000 التعهد والصیانة10

000 18تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202604 000 هیكل الطرقات01

000 504مصاریف الصیانة001
000 100مصاریف االستغالل002

000 637جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202610 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 610صیانة المسالك الریفیة000

000 610جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

20112 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 12استهالك الكهرباء والغاز000
2015 000 اإلتصاالت04

000 5االتصاالت الهاتفیة001

201125 000 الوقود06

000 100شراء الوقود لوسائل النقل001
000 25حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20130 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 20تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
20131 000 إكساء األعوان23

000 18إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 13إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
20113 000 معالیم الجوالن و العبور40
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000 13معالیم الجوالن001

000 241جملة النشاط :

000 488 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 488 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات سیدي بوزید :Nالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201106 000 الوقود06

000 106شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

201101 000 التعهد والصیانة10

000 101تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202505 000 هیكل الطرقات01

000 405مصاریف الصیانة001
000 75مصاریف االستغالل002
000 25هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 712جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202560 000 صیانة المسالك الریفیة02
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000 560صیانة المسالك الریفیة000

000 560جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000
2014 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000
2013 000 اإلتصاالت04

000 3االتصاالت الهاتفیة001
20162 000 الوقود06

000 32شراء الوقود لوسائل النقل001
000 30حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

201113 000 التعهد والصیانة10

000 60اإلعتناء بالبنایات001
000 53تعهد وصیانة وسائل النقل002

20115 000 مصاریف التنظیف11

000 15النفقات المباشرة للتنظیف001
20121 000 إكساء األعوان23

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

20122 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 22المنحة الیومیة للتنقل001
20111 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 11معالیم الجوالن001

000 253جملة النشاط :
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000 525 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 525 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات سوسة :Oالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20187 000 الوقود06

000 87شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20130 000 التعهد والصیانة10

000 30تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 310 000 هیكل الطرقات01

000 550مصاریف الصیانة001
000 60مصاریف االستغالل002
000 700هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 427 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202388 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 388صیانة المسالك الریفیة000

000 388جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

2016 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 6استهالك الكهرباء والغاز000
2011 000 اإلتصاالت04

000 1االتصاالت الهاتفیة001

20169 000 الوقود06

000 33شراء الوقود لوسائل النقل001
000 36حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20170 000 التعهد والصیانة10

000 20اإلعتناء بالبنایات001
000 50تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
20110 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20118 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 18المنحة الیومیة للتنقل001
20128 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 28معالیم الجوالن001

000 206جملة النشاط :

000 021 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 021 2جملة البرنامج الفرعي :
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البنیة التحتیة للطرقات بالمنستیر :Pالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20145 000 الوقود06

000 45شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
20175 000 التعهد والصیانة10

000 75تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202872 000 هیكل الطرقات01

000 484مصاریف الصیانة001
000 138مصاریف االستغالل002
000 250هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 992جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202310 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 310صیانة المسالك الریفیة000

000 310جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000
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2015 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000
2014 000 اإلتصاالت04

000 4االتصاالت الهاتفیة001
20177 000 الوقود06

000 60شراء الوقود لوسائل النقل001
000 17حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20150 000 التعهد والصیانة10

000 20اإلعتناء بالبنایات001
000 30تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
20121 000 إكساء األعوان23

000 15إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20125 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 25المنحة الیومیة للتنقل001
20120 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 20معالیم الجوالن001

000 206جملة النشاط :

000 508 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 508 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بالمهدیة :Qالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة المهدیة :Q الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20190 000 الوقود06

000 90شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20130 000 التعهد والصیانة10

000 30تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202475 000 هیكل الطرقات01

000 430مصاریف الصیانة001
000 45مصاریف االستغالل002

000 595جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202557 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 557صیانة المسالك الریفیة000

000 557جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2011 000 إستهالك الماء02

000 1استهالك الماء000
2015 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000
2011 000 اإلتصاالت04

000 1االتصاالت الهاتفیة001
20170 000 الوقود06

000 30شراء الوقود لوسائل النقل001
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000 40حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
20155 000 التعهد والصیانة10

000 15اإلعتناء بالبنایات001
000 40تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
20110 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20119 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 19المنحة الیومیة للتنقل001
20115 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 15معالیم الجوالن001

000 177جملة النشاط :

000 329 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 329 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بصفاقس :Rالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20167 000 الوقود06

000 67شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
20175 000 التعهد والصیانة10

000 75تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
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2021 532 000 هیكل الطرقات01

000 810مصاریف الصیانة001
000 72مصاریف االستغالل002
000 650هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 674 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202460 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 460صیانة المسالك الریفیة000

000 460جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

20113 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 13استهالك الكهرباء والغاز000
2014 000 اإلتصاالت04

000 4االتصاالت الهاتفیة001

20161 000 الوقود06

000 18شراء الوقود لوسائل النقل001
000 43حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

201110 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 100تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
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20121 000 إكساء األعوان23

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

20135 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 35المنحة الیومیة للتنقل001
20114 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 14معالیم الجوالن001

000 262جملة النشاط :

000 396 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 396 2جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بقفصة :Sالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201120 000 الوقود06

000 120شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
20155 000 التعهد والصیانة10

000 55تعهد وصیانة معدات خصوصیة004

202525 000 هیكل الطرقات01

000 450مصاریف الصیانة001
000 75مصاریف االستغالل002
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000 700جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202270 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 270صیانة المسالك الریفیة000

000 270جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000
2017 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 7استهالك الكهرباء والغاز000

2019 000 اإلتصاالت04

000 9االتصاالت الهاتفیة001
20175 000 الوقود06

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

20120 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 15تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001

20120 000 إكساء األعوان23

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

20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24
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000 20المنحة الیومیة للتنقل001
20110 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 10معالیم الجوالن001

000 164جملة النشاط :

000 134 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 134 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات توزر :Tالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20175 000 الوقود06

000 75شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
20160 000 التعهد والصیانة10

000 60تعهد وصیانة معدات خصوصیة004

202595 000 هیكل الطرقات01

000 505مصاریف الصیانة001
000 90مصاریف االستغالل002

000 730جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط
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202200 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 200صیانة المسالك الریفیة000

000 200جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000
20110 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 10استهالك الكهرباء والغاز000
2015 000 اإلتصاالت04

000 5االتصاالت الهاتفیة001
20175 000 الوقود06

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

20190 000 التعهد والصیانة10

000 20اإلعتناء بالبنایات001
000 70تعهد وصیانة وسائل النقل002

20115 000 مصاریف التنظیف11

000 15النفقات المباشرة للتنظیف001
20117 000 إكساء األعوان23

000 8إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 9إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20125 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 25المنحة الیومیة للتنقل001
20122 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 22معالیم الجوالن001

000 261جملة النشاط :
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000 191 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 191 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات قبلي :Uالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قبلي :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

20130 000 الوقود06

000 30شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20160 000 التعهد والصیانة10

000 60تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202470 000 هیكل الطرقات01

000 400مصاریف الصیانة001
000 70مصاریف االستغالل002

000 560جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202380 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 380صیانة المسالك الریفیة000

000 380جملة النشاط :



239 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

2018 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 8استهالك الكهرباء والغاز000
2017 000 اإلتصاالت04

000 7االتصاالت الهاتفیة001

201170 000 الوقود06

000 150شراء الوقود لوسائل النقل001
000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20175 000 التعهد والصیانة10

000 15اإلعتناء بالبنایات001
000 60تعهد وصیانة وسائل النقل002

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
20112 000 إكساء األعوان23

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

20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
20112 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 12معالیم الجوالن001

000 310جملة النشاط :

000 250 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 250 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات قابس :Vالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة قابس :V الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201150 000 الوقود06

000 150شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

201103 000 التعهد والصیانة10

000 103تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202590 000 هیكل الطرقات01

000 350مصاریف الصیانة001
000 80مصاریف االستغالل002
000 160هیكل الطرقات _ مصاریف إستهالك التنویر العمومي004

000 843جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202305 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 305صیانة المسالك الریفیة000

000 305جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

20115 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 15استهالك الكهرباء والغاز000
2014 000 اإلتصاالت04

000 4االتصاالت الهاتفیة001

20166 000 الوقود06

000 32شراء الوقود لوسائل النقل001
000 34حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

201153 000 التعهد والصیانة10

000 133اإلعتناء بالبنایات001
000 20تعهد وصیانة وسائل النقل002

20115 000 مصاریف التنظیف11

000 15النفقات المباشرة للتنظیف001
20127 000 إكساء األعوان23

000 24إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20123 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 23المنحة الیومیة للتنقل001
20115 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 15معالیم الجوالن001

000 321جملة النشاط :

000 469 1جملة الوحدة العملیاتیة :



242 نظـام أمـد

000 469 1جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بمدنین :Wالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

2011 650 000 الوقود06

000 650 1شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006

20190 000 التعهد والصیانة10

000 90تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
2021 022 000 هیكل الطرقات01

000 895مصاریف الصیانة001
000 127مصاریف االستغالل002

000 762 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202571 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 571صیانة المسالك الریفیة000

000 571جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط
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2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000
2015 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000
20110 000 اإلتصاالت04

000 10االتصاالت الهاتفیة001
201183 000 الوقود06

000 140شراء الوقود لوسائل النقل001
000 43حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20162 000 التعهد والصیانة10

000 15اإلعتناء بالبنایات001
000 47تعهد وصیانة وسائل النقل002

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
20186 000 إكساء األعوان23

000 60إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 26إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20150 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 50المنحة الیومیة للتنقل001
20118 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 18معالیم الجوالن001

000 420جملة النشاط :

000 753 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 753 3جملة البرنامج الفرعي :

البنیة التحتیة للطرقات بتطاوین :Xالبرنامج الفرعي
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اإلدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة تطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

استغالل و صیانة الطرقات المرقمة  :C النشاط

201100 000 الوقود06

000 100شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى006
201100 000 التعهد والصیانة10

000 100تعهد وصیانة معدات خصوصیة004
202535 000 هیكل الطرقات01

000 485مصاریف الصیانة001
000 50مصاریف االستغالل002

000 735جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

صیانة المسالك الریفیة  :D النشاط

202290 000 صیانة المسالك الریفیة02

000 290صیانة المسالك الریفیة000

000 290جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

2014 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000
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2012 000 اإلتصاالت04

000 2االتصاالت الهاتفیة001
201114 000 الوقود06

000 100شراء الوقود لوسائل النقل001
000 14حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20170 000 التعهد والصیانة10

000 25اإلعتناء بالبنایات001
000 45تعهد وصیانة وسائل النقل002

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
20114 000 إكساء األعوان23

000 14إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20130 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 30المنحة الیومیة للتنقل001
20124 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 24معالیم الجوالن001

000 264جملة النشاط :

000 289 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 289 1جملة البرنامج الفرعي :

000 400 46جملة البرنامج :
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 :    حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت2البرنـامج 

حمایة المناطق العمرانیة من الفیضانات :1البرنامج الفرعي

: إدارة المیاه العمرانیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000

20130 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 30استهالك الكهرباء والغاز000
2012 000 اإلتصاالت04

000 2االتصاالت الهاتفیة001

201190 000 الوقود06

000 140شراء الوقود لوسائل النقل001
000 50حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

201150 000 التعهد والصیانة10

000 90تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 60تعهد وصیانة معدات خصوصیة004

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
20110 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20127 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 27المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 1مصاریف نقل األشخاص بالداخل001

20110 000 نفقات التغذیة29
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000 10النفقات المباشرة للتغذیة001
2019 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 7معالیم الجوالن001
000 2معالیم العبور002

202113 000 المنشآت المائیة03

000 113مصاریف الصیانة001

000 546جملة النشاط :

000 546جملة الوحدة العملیاتیة :

000 546جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي وٕاحكام إنجاز المنشآت :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح الجویة و البحریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

201128 000 الوقود06

000 29شراء الوقود لوسائل النقل001
000 99حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2016 000 التعهد والصیانة10

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
20119 000 إكساء األعوان23

000 9إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

20125 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 25المنحة الیومیة للتنقل001
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20130 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 29معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2163 000 مصاریف المهمات12

000 3مصاریف المهمات000
21611 000 مصاریف نقل األشخاص14

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

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

000 1مصاریف التصرف األخرى000

000 232جملة النشاط :

000 232جملة الوحدة العملیاتیة :

000 232جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تونس :Aالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20260 000 الهیاكل البحریة04

000 60مصاریف الصیانة001

000 60جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20126 000 الوقود06

000 26شراء الوقود لوسائل النقل001

20115 000 التعهد والصیانة10

000 15تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001

000 47جملة النشاط :

000 107جملة الوحدة العملیاتیة :

000 107جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة أریانة :Bالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20282 000 الهیاكل البحریة04

000 80مصاریف الصیانة001
000 2مصاریف االستغالل002
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000 82جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2015 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
2012 000 التعهد والصیانة10

000 2تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2017 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 7المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 17جملة النشاط :

000 99جملة الوحدة العملیاتیة :

000 99جملة البرنامج الفرعي :

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

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 
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20285 000 الهیاكل البحریة04

000 80مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 85جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06

000 10شراء الوقود لوسائل النقل001
2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 18جملة النشاط :

000 103جملة الوحدة العملیاتیة :

000 103جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة منوبة :Dالبرنامج الفرعي

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

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2018 000 الوقود06

000 8شراء الوقود لوسائل النقل001

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 17جملة النشاط :

000 17جملة الوحدة العملیاتیة :

000 17جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة نابل :Eالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20284 000 الهیاكل البحریة04

000 80مصاریف الصیانة001
000 4مصاریف االستغالل002



253 نظـام أمـد

000 84جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2016 000 الوقود06

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

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

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

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 16جملة النشاط :

000 100جملة الوحدة العملیاتیة :

000 100جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة زغوان :Fالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بزغوان :F الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2013 000 الوقود06

000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001

000 11جملة النشاط :

000 11جملة الوحدة العملیاتیة :

000 11جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بنزرت :Gالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20285 000 الهیاكل البحریة04

000 80مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002
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000 85جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06

000 10شراء الوقود لوسائل النقل001
2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2011 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 1المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 16جملة النشاط :

000 101جملة الوحدة العملیاتیة :

000 101جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة باجة :Hالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط
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2019 000 الوقود06

000 6شراء الوقود لوسائل النقل001
000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 17جملة النشاط :

000 17جملة الوحدة العملیاتیة :

000 17جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة جندوبة :Iالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20284 000 الهیاكل البحریة04

000 80مصاریف الصیانة001
000 4مصاریف االستغالل002
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000 84جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06

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

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 20جملة النشاط :

000 104جملة الوحدة العملیاتیة :

000 104جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة الكاف :Jالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالكاف :J الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2013 000 الوقود06

000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2013 000 إكساء األعوان23

000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2012 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 2المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 12جملة النشاط :

000 12جملة الوحدة العملیاتیة :

000 12جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة سلیانة :Kالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بسلیانة :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2013 000 الوقود06

000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10
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000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2012 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 2المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 10جملة النشاط :

000 10جملة الوحدة العملیاتیة :

000 10جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القیروان :Lالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2017 000 الوقود06

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

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002

2012 000 إكساء األعوان23

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

2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24
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000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 19جملة النشاط :

000 19جملة الوحدة العملیاتیة :

000 19جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة القصرین :Mالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2019 000 الوقود06

000 6شراء الوقود لوسائل النقل001
000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002

2014 000 إكساء األعوان23

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

20110 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 10المنحة الیومیة للتنقل001

2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
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000 29جملة النشاط :

000 29جملة الوحدة العملیاتیة :

000 29جملة البرنامج الفرعي :

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

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06

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

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

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

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 20جملة النشاط :
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000 20جملة الوحدة العملیاتیة :

000 20جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20271 000 الهیاكل البحریة04

000 68مصاریف الصیانة001
000 3مصاریف االستغالل002

000 71جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20113 000 الوقود06

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

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2013 000 إكساء األعوان23

000 3إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
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000 22جملة النشاط :

000 93جملة الوحدة العملیاتیة :

000 93جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المنستیر :Pالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20283 000 الهیاكل البحریة04

000 80مصاریف الصیانة001
000 3مصاریف االستغالل002

000 83جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2017 000 الوقود06

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

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
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2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001

000 14جملة النشاط :

000 97جملة الوحدة العملیاتیة :

000 97جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة المهدیة :Qالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بالمهدیة :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20285 000 الهیاكل البحریة04

000 80مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 85جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20118 000 الوقود06

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

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
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2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 27جملة النشاط :

000 112جملة الوحدة العملیاتیة :

000 112جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة  صفاقس :Rالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بصفاقس :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20285 000 الهیاكل البحریة04

000 80مصاریف الصیانة001
000 5مصاریف االستغالل002

000 85جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20112 000 الوقود06
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000 6شراء الوقود لوسائل النقل001
000 6حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2013 000 إكساء األعوان23

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

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 22جملة النشاط :

000 107جملة الوحدة العملیاتیة :

000 107جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قفصة :Sالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20111 000 الوقود06

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

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002



267 نظـام أمـد

2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 21جملة النشاط :

000 21جملة الوحدة العملیاتیة :

000 21جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة توزر :Tالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتوزر :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20115 000 الوقود06

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

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001

2011 000 معالیم الجوالن و العبور40



268 نظـام أمـد

000 1معالیم الجوالن001

000 24جملة النشاط :

000 24جملة الوحدة العملیاتیة :

000 24جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قبلي :Uالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بقبلي :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06

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

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 18جملة النشاط :
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000 18جملة الوحدة العملیاتیة :

000 18جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة قابس :Vالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20273 000 الهیاكل البحریة04

000 70مصاریف الصیانة001
000 3مصاریف االستغالل002

000 73جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06

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

2016 000 التعهد والصیانة10

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40
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000 1معالیم الجوالن001

000 22جملة النشاط :

000 95جملة الوحدة العملیاتیة :

000 95جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة مدنین :Wالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بمدنین :W الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري وٕاحكام إنجاز المنشآت المینائیة3النشاط 

20269 000 الهیاكل البحریة04

000 65مصاریف الصیانة001
000 4مصاریف االستغالل002

000 69جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2014 000 الوقود06

000 1شراء الوقود لوسائل النقل001
000 3حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2016 000 التعهد والصیانة10

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23
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000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2012 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 2المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 14جملة النشاط :

000 83جملة الوحدة العملیاتیة :

000 83جملة البرنامج الفرعي :

حمایة الشریط الساحلي واحكام انجاز المنشآت بوالیة تطاوین :Xالبرنامج الفرعي

االدارة الجهویة للتجهیز و االسكان و التهیئة الترابیة بتطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

المساندة  :Z النشاط

2016 000 الوقود06

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

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
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000 13جملة النشاط :

000 13جملة الوحدة العملیاتیة :

000 13جملة البرنامج الفرعي :

000 190 2جملة البرنامج :
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 :  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان3البرنـامج 

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة مؤسسات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى5النشاط 

224329 000 مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة16

000 329وكالة التعمیر لتونس  الكبرى001

000 329جملة النشاط :

000 329جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20139 000 األكریة واألداءات البلدیة01

000 39األكریة واألداءات البلدیة000
201217 000 الوقود06

000 43شراء الوقود لوسائل النقل001
000 174حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20143 000 التعهد والصیانة10

000 43تعهد وصیانة وسائل النقل002
2017 000 إكساء األعوان23

000 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
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2018 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 8المنحة الیومیة للتنقل001
20111 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 10معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 325جملة النشاط :

000 325جملة الوحدة العملیاتیة :

000 654جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتونس :Aالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتونس :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20123 000 الوقود06

000 23شراء الوقود لوسائل النقل001

20113 000 التعهد والصیانة10

000 13تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
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000 41جملة النشاط :

000 41جملة الوحدة العملیاتیة :

000 41جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بأریانة :Bالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بأریانة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06

000 10شراء الوقود لوسائل النقل001

2017 000 التعهد والصیانة10

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2012 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 2المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 22جملة النشاط :

000 22جملة الوحدة العملیاتیة :



276 نظـام أمـد

000 22جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببن عروس :Cالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20116 000 الوقود06

000 12شراء الوقود لوسائل النقل001
000 4حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 27جملة النشاط :

000 27جملة الوحدة العملیاتیة :

000 27جملة البرنامج الفرعي :

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20113 000 الوقود06

000 13شراء الوقود لوسائل النقل001
20119 000 التعهد والصیانة10

000 19تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
2017 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 7المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 42جملة النشاط :

000 42جملة الوحدة العملیاتیة :

000 42جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بنابل :Eالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بنابل :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط
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20136 000 الوقود06

000 25شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

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

2016 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 6المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 49جملة النشاط :

000 49جملة الوحدة العملیاتیة :

000 49جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بزغوان :Fالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بزغوان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20121 000 الوقود06

000 10شراء الوقود لوسائل النقل001
000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2015 000 التعهد والصیانة10
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000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2017 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 7المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 34جملة النشاط :

000 34جملة الوحدة العملیاتیة :

000 34جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببنزرت :Gالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة ببنزرت :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20120 000 الوقود06

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

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
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000 29جملة النشاط :

000 29جملة الوحدة العملیاتیة :

000 29جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بباجة :Hالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بباجة :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20119 000 الوقود06

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

20110 000 التعهد والصیانة10

000 10تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2018 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 8المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 40جملة النشاط :

000 40جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 40جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بجندوبة :Iالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بجندوبة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20111 000 الوقود06

000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 التعهد والصیانة10

000 3تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 21جملة النشاط :

000 21جملة الوحدة العملیاتیة :

000 21جملة البرنامج الفرعي :

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20112 000 الوقود06

000 12حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2013 000 إكساء األعوان23

000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 25جملة النشاط :

000 25جملة الوحدة العملیاتیة :

000 25جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان بسلیانة :Kالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بسلیانة :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط
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20117 000 الوقود06

000 17حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2016 000 التعهد والصیانة10

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 30جملة النشاط :

000 30جملة الوحدة العملیاتیة :

000 30جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقیروان :Lالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالقیروان :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20127 000 الوقود06

000 13شراء الوقود لوسائل النقل001
000 14حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2016 000 التعهد والصیانة10

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 إكساء األعوان23
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000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 40جملة النشاط :

000 40جملة الوحدة العملیاتیة :

000 40جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالقصرین :Mالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالقصرین :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20122 000 الوقود06

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

2018 000 التعهد والصیانة10

000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002
2018 000 إكساء األعوان23

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

20112 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 12المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40
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000 2معالیم الجوالن001

000 52جملة النشاط :

000 52جملة الوحدة العملیاتیة :

000 52جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسیدي بوزید :Nالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20119 000 الوقود06

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

20110 000 التعهد والصیانة10

000 10تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

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

2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 36جملة النشاط :
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000 36جملة الوحدة العملیاتیة :

000 36جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بسوسة :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20111 000 الوقود06

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

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 22جملة النشاط :

000 22جملة الوحدة العملیاتیة :

000 22جملة البرنامج الفرعي :
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التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمنستیر :Pالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بالمنستیر :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20111 000 الوقود06

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

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2016 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 6المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 24جملة النشاط :

000 24جملة الوحدة العملیاتیة :

000 24جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بالمهدیة :Qالبرنامج الفرعي

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

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2017 000 الوقود06

000 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 18جملة النشاط :

000 18جملة الوحدة العملیاتیة :

000 18جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بصفاقس :Rالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بصفاقس :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20119 000 الوقود06

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

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

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

2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 26جملة النشاط :

000 26جملة الوحدة العملیاتیة :

000 26جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقفصة :Sالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بقفصة :S الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20120 000 الوقود06

000 8شراء الوقود لوسائل النقل001
000 12حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002

2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2018 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 8المنحة الیومیة للتنقل001
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2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 35جملة النشاط :

000 35جملة الوحدة العملیاتیة :

000 35جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتوزر :Tالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتوزر :T الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20114 000 الوقود06

000 14حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2015 000 التعهد والصیانة10

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002

2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001

2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 24جملة النشاط :
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000 24جملة الوحدة العملیاتیة :

000 24جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان ببقبلي :Uالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بقبلي :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20113 000 الوقود06

000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 9حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 التعهد والصیانة10

000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 25جملة النشاط :

000 25جملة الوحدة العملیاتیة :

000 25جملة البرنامج الفرعي :
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التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بقابس :Vالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بقابس :V الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20115 000 الوقود06

000 14شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20113 000 التعهد والصیانة10

000 13تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2017 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 7المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 38جملة النشاط :

000 38جملة الوحدة العملیاتیة :

000 38جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بمدنین :Wالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بمدنین :W الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20111 000 الوقود06

000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2017 000 التعهد والصیانة10

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002
2012 000 إكساء األعوان23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 26جملة النشاط :

000 26جملة الوحدة العملیاتیة :

000 26جملة البرنامج الفرعي :

التهیئة التربیة و التعمیر واإلسكان بتطاوین :Xالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20110 000 الوقود06

000 10شراء الوقود لوسائل النقل001

2015 000 التعهد والصیانة10
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000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
2011 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 20جملة النشاط :

000 20جملة الوحدة العملیاتیة :

000 20جملة البرنامج الفرعي :

000 400 1جملة البرنامج :



295 نظـام أمـد

 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنسیق والرقابة والعالقات الدولیة1النشاط 

20160 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 30مصاریف اإلستقباالت001
000 30مصاریف اإلقامة002

20150 000 مصاریف المهمات22

000 50مصاریف المهمات000
20160 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 60مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

000 170جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

201200 000 الوقود06

000 200حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

000 200جملة النشاط :

000 370جملة الوحدة العملیاتیة :

000 370جملة البرنامج الفرعي :
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المساندة :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

20130 000 األكریة واألداءات البلدیة01

000 30األكریة واألداءات البلدیة000
20150 000 إستهالك الماء02

000 50استهالك الماء000
201265 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 265استهالك الكهرباء والغاز000
201620 000 اإلتصاالت04

000 230االتصاالت الهاتفیة001
000 390تراسل المعطیات002

20130 000 إقتناء األثاث05

000 30تأثیث اإلدارة001
201320 000 الوقود06

000 100شراء الوقود لوسائل النقل001
000 220حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20112 000 نفقات البرید07

000 12المراسالت اإلداریة001
20110 000 إقتناء المعدات08

000 10معدات التصرف اإلداري001
201650 000 مصاریف التأمین09

000 650تأمین وسائل النقل001
201316 000 التعهد والصیانة10

000 90اإلعتناء بالبنایات001
000 204تعهد وصیانة وسائل النقل002
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000 12تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
000 10تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

20120 000 مصاریف التنظیف11

000 20النفقات المباشرة للتنظیف001
201120 000 لوازم المكاتب13

000 120لوازم المكاتب000
2016 000 المطبوعات14

000 6المطبوعات الرسمیة001
20127 000 التوثیق15

000 27الوثائق المكتوبة001
20190 000 الصحف والمجالت16

000 90الصحف والمجالت000
20190 000 إشتراكات بوكاالت اإلعالم17

000 90إشتراكات بوكاالت اإلعالم000
2015 000 تعلیق ونشر اإلعالنات18

000 5نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
20180 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 80شراء اللوازم والمعدات001
201327 000 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة20

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

20170 000 إكساء األعوان23

000 70إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2012 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 2المنحة الیومیة للتنقل001
20140 000 مصاریف نقل األشخاص25

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

000 250ملتقیات للتكوین001
000 60تربصات تكوین002
000 160التكوین المستمر003
000 60التكوین في اإلعالمیة004

2015 000 نفقات التغذیة29

000 5النفقات المباشرة للتغذیة001
2018 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 3نفقات التداوي001
000 5شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

20130 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

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

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

000 3اللجان الطبیة000
201111 000 مصاریف النزاعات والتعویضات38

000 1أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى001
000 110دفع الخطایا والتعویضات002

2011 000 معالیم التسجیل39

000 1معالیم التسجیل000
20121 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 19معالیم الجوالن001
000 2معالیم العبور002

2015 000 طبع ونشر الوثائق والمجالت42

000 5طبع ونشر الوثائق والمجالت000
2018 000 نفقات التصرف األخرى99

000 8نفقات مختلفة099
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000 917 3جملة النشاط :

000 917 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 917 3جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتونس :Aالبرنامج الفرعي

اإلدارة الجهویة  للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة بتونس :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2017 000 إستهالك الماء02

000 7استهالك الماء000

20123 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 23استهالك الكهرباء والغاز000
20114 000 اإلتصاالت04

000 14االتصاالت الهاتفیة001

2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20147 000 الوقود06

000 38شراء الوقود لوسائل النقل001
000 9حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001

20121 000 التعهد والصیانة10
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000 13اإلعتناء بالبنایات001
000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
20110 000 لوازم المكاتب13

000 10لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
2015 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 5شراء اللوازم والمعدات001
20115 000 إكساء األعوان23

000 15إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20117 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 17المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 2إشتراكات النقل002
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 178جملة النشاط :

000 178جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 178جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بأریانة :Bالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة أریانة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

20125 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 25استهالك الكهرباء والغاز000
2015 000 اإلتصاالت04

000 5االتصاالت الهاتفیة001

2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20133 000 الوقود06

000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 29حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001

20111 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
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2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2015 000 لوازم المكاتب13

000 5لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
2016 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 5شراء اللوازم والمعدات001
000 1نفقات الصیانة003

20110 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2019 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 9المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
2011 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 1اتفاقیات مع أطباء005

000 125جملة النشاط :

000 125جملة الوحدة العملیاتیة :

000 125جملة البرنامج الفرعي :
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القیادة والمساندة ببن عروس :Cالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة بن عروس :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000
20119 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 19استهالك الكهرباء والغاز000
2016 000 اإلتصاالت04

000 6االتصاالت الهاتفیة001
2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20131 000 الوقود06

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

2012 000 نفقات البرید07

000 2المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20112 000 التعهد والصیانة10

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

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2015 000 لوازم المكاتب13

000 5لوازم المكاتب000
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2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2014 000 الصحف والمجالت16

000 4الصحف والمجالت000
2017 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 5شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

20113 000 إكساء األعوان23

000 4إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 9إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 122جملة النشاط :

000 122جملة الوحدة العملیاتیة :

000 122جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بمنوبة :Dالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة منوبة :D الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000

20111 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 11استهالك الكهرباء والغاز000
20114 000 اإلتصاالت04

000 14االتصاالت الهاتفیة001

20120 000 الوقود06

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

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001

20124 000 التعهد والصیانة10

000 13اإلعتناء بالبنایات001
000 10تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001

2015 000 لوازم المكاتب13

000 5لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001

2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
2012 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 2نفقات الصیانة003

20110 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24
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000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 103جملة النشاط :

000 103جملة الوحدة العملیاتیة :

000 103جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بنابل :Eالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000
20113 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 13استهالك الكهرباء والغاز000

2015 000 اإلتصاالت04

000 5االتصاالت الهاتفیة001
2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001

20123 000 الوقود06
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000 23حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2013 000 نفقات البرید07

000 3المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20117 000 التعهد والصیانة10

000 10اإلعتناء بالبنایات001
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2013 000 مصاریف التنظیف11

000 3النفقات المباشرة للتنظیف001
2015 000 لوازم المكاتب13

000 5لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
20112 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 10شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

2017 000 إكساء األعوان23

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

20110 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 10المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002
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000 115جملة النشاط :

000 115جملة الوحدة العملیاتیة :

000 115جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بزغوان :Fالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000

20112 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 12استهالك الكهرباء والغاز000
20110 000 اإلتصاالت04

000 10االتصاالت الهاتفیة001

20130 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 1شراء الوقود للتسخین002
000 24حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001

20110 000 التعهد والصیانة10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
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2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2012 000 لوازم المكاتب13

000 2لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2016 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 4شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

20115 000 إكساء األعوان23

000 1إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 14إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001

000 101جملة النشاط :

000 101جملة الوحدة العملیاتیة :

000 101جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة ببنزرت :Gالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة بنزرت :G الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2011 000 إستهالك الماء02

000 1استهالك الماء000

20112 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 12استهالك الكهرباء والغاز000
20112 000 اإلتصاالت04

000 12االتصاالت الهاتفیة001

2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20115 000 الوقود06

000 15شراء الوقود لوسائل النقل001

2013 000 نفقات البرید07

000 3المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001

20112 000 التعهد والصیانة10

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

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001

2012 000 لوازم المكاتب13

000 2لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001

2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
2016 000 إكساء األعوان23

000 3إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
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000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 96جملة النشاط :

000 96جملة الوحدة العملیاتیة :

000 96جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بباجة :Hالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2017 000 إستهالك الماء02

000 7استهالك الماء000
20115 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 15استهالك الكهرباء والغاز000

20112 000 اإلتصاالت04

000 12االتصاالت الهاتفیة001
2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001

20121 000 الوقود06
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000 4شراء الوقود لوسائل النقل001
000 5شراء الوقود للتسخین002
000 12حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20111 000 التعهد والصیانة10

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

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2014 000 لوازم المكاتب13

000 4لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
2015 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 4شراء اللوازم والمعدات001
000 1نفقات الصیانة003

2018 000 إكساء األعوان23

000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2014 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1نفقات التداوي001
000 3شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
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2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 106جملة النشاط :

000 106جملة الوحدة العملیاتیة :

000 106جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بجندوبة :Iالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2016 000 إستهالك الماء02

000 6استهالك الماء000
20115 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 15استهالك الكهرباء والغاز000

20110 000 اإلتصاالت04

000 10االتصاالت الهاتفیة001
2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001

20115 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 2شراء الوقود للتسخین002
000 8حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 نفقات البرید07

000 2المراسالت اإلداریة001
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2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20111 000 التعهد والصیانة10

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

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2013 000 لوازم المكاتب13

000 3لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
2014 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 2شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

2018 000 إكساء األعوان23

000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2018 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 8المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001

000 97جملة النشاط :
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000 97جملة الوحدة العملیاتیة :

000 97جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالكاف :Jالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2017 000 إستهالك الماء02

000 7استهالك الماء000

20120 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 20استهالك الكهرباء والغاز000
20116 000 اإلتصاالت04

000 16االتصاالت الهاتفیة001

2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20126 000 الوقود06

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

2012 000 نفقات البرید07

000 2المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001

20112 000 التعهد والصیانة10

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

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2016 000 لوازم المكاتب13

000 6لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
2015 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 2شراء اللوازم والمعدات001
000 3نفقات الصیانة003

20110 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20115 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 15المنحة الیومیة للتنقل001
2012 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 2شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001

000 136جملة النشاط :

000 136جملة الوحدة العملیاتیة :

000 136جملة البرنامج الفرعي :
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القیادة والمساندة بسلیانة :Kالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2017 000 إستهالك الماء02

000 7استهالك الماء000
20114 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 14استهالك الكهرباء والغاز000
2013 000 اإلتصاالت04

000 3االتصاالت الهاتفیة001
2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20124 000 الوقود06

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

2014 000 نفقات البرید07

000 4المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20118 000 التعهد والصیانة10

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

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2016 000 لوازم المكاتب13

000 6لوازم المكاتب000
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2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
2018 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 6شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

20111 000 إكساء األعوان23

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

20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
2013 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1نفقات التداوي001
000 2شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2013 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 3اتفاقیات مع أطباء005

000 138جملة النشاط :

000 138جملة الوحدة العملیاتیة :

000 138جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالقیروان :Lالبرنامج الفرعي
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إلدارة الجهویة  للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة القیروان :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000
20113 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 13استهالك الكهرباء والغاز000
2014 000 اإلتصاالت04

000 4االتصاالت الهاتفیة001
2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20121 000 الوقود06

000 8شراء الوقود لوسائل النقل001
000 3شراء الوقود للتسخین002
000 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 نفقات البرید07

000 2المراسالت اإلداریة001
20113 000 التعهد والصیانة10

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

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2015 000 لوازم المكاتب13

000 5لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
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2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2016 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 4شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

2017 000 إكساء األعوان23

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

20112 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 12المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1نفقات التداوي001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2012 000 نفقات التصرف األخرى99

000 2نفقات مختلفة099

000 103جملة النشاط :

000 103جملة الوحدة العملیاتیة :

000 103جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالقصرین :Mالبرنامج الفرعي

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

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2016 000 إستهالك الماء02

000 6استهالك الماء000

20115 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 15استهالك الكهرباء والغاز000
2014 000 اإلتصاالت04

000 4االتصاالت الهاتفیة001

2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20118 000 الوقود06

000 18حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2012 000 نفقات البرید07

000 2المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001

20111 000 التعهد والصیانة10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001

2014 000 لوازم المكاتب13

000 4لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001

2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
20114 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 12شراء اللوازم والمعدات001
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000 2نفقات الصیانة003
20110 000 إكساء األعوان23

000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20120 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 20المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 118جملة النشاط :

000 118جملة الوحدة العملیاتیة :

000 118جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسیدي بوزید :Nالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000

20114 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 14استهالك الكهرباء والغاز000
20112 000 اإلتصاالت04

000 12االتصاالت الهاتفیة001
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2014 000 إقتناء األثاث05

000 4تأثیث اإلدارة001
20111 000 الوقود06

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

000 3المراسالت اإلداریة001
20112 000 التعهد والصیانة10

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

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2014 000 لوازم المكاتب13

000 4لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2013 000 الصحف والمجالت16

000 3الصحف والمجالت000
2014 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 3شراء اللوازم والمعدات001
000 1نفقات الصیانة003

2014 000 إكساء األعوان23

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

20111 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 11المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
2013 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47



324 نظـام أمـد

000 3اتفاقیات مع أطباء005

000 96جملة النشاط :

000 96جملة الوحدة العملیاتیة :

000 96جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بسوسة :Oالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000

20120 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 20استهالك الكهرباء والغاز000
2016 000 اإلتصاالت04

000 6االتصاالت الهاتفیة001

20117 000 الوقود06

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

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001

20110 000 التعهد والصیانة10

000 5اإلعتناء بالبنایات001
000 4تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
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2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2012 000 لوازم المكاتب13

000 2لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2018 000 إكساء األعوان23

000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20110 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 10المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2011 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 1اتفاقیات مع أطباء005

000 86جملة النشاط :

000 86جملة الوحدة العملیاتیة :

000 86جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمنستیر :Pالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة المنستیر :P الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

20121 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 21استهالك الكهرباء والغاز000
2018 000 اإلتصاالت04

000 8االتصاالت الهاتفیة001

2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20129 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 24حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2013 000 نفقات البرید07

000 3المراسالت اإلداریة001
20116 000 التعهد والصیانة10

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

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2015 000 لوازم المكاتب13

000 5لوازم المكاتب000

2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000

2018 000 إكساء األعوان23

000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2017 000 إرجاع مصاریف التنقل24
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000 7المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 114جملة النشاط :

000 114جملة الوحدة العملیاتیة :

000 114جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بالمهدیة :Qالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة المهدیة :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2012 000 إستهالك الماء02

000 2استهالك الماء000

20114 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 14استهالك الكهرباء والغاز000
2017 000 اإلتصاالت04

000 7االتصاالت الهاتفیة001

2012 000 إقتناء األثاث05

000 2تأثیث اإلدارة001
20123 000 الوقود06

000 10شراء الوقود لوسائل النقل001
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000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2013 000 نفقات البرید07

000 3المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
2019 000 التعهد والصیانة10

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

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2017 000 لوازم المكاتب13

000 7لوازم المكاتب000
2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2015 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 3شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

2018 000 إكساء األعوان23

000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2017 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 7المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2015 000 نفقات التصرف األخرى99

000 5نفقات مختلفة099
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000 100جملة النشاط :

000 100جملة الوحدة العملیاتیة :

000 100جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بصفاقس :Rالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة صفاقس :R الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

20119 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 19استهالك الكهرباء والغاز000
2017 000 اإلتصاالت04

000 7االتصاالت الهاتفیة001

2015 000 إقتناء األثاث05

000 5تأثیث اإلدارة001
20121 000 الوقود06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001
000 16حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
20114 000 التعهد والصیانة10

000 8اإلعتناء بالبنایات001
000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002
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000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2013 000 لوازم المكاتب13

000 3لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
20115 000 إكساء األعوان23

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

20119 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 19المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 114جملة النشاط :

000 114جملة الوحدة العملیاتیة :

000 114جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقفصة :Sالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  بقفصة :S الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000

20122 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 22استهالك الكهرباء والغاز000
2018 000 اإلتصاالت04

000 8االتصاالت الهاتفیة001

20120 000 الوقود06

000 8شراء الوقود لوسائل النقل001
000 12حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2014 000 نفقات البرید07

000 4المراسالت اإلداریة001

2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20110 000 التعهد والصیانة10

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

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2018 000 لوازم المكاتب13

000 8لوازم المكاتب000

2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000

2015 000 إكساء األعوان23

000 4إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد001
000 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
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2016 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 6المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2013 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 3اتفاقیات مع أطباء005

000 101جملة النشاط :

000 101جملة الوحدة العملیاتیة :

000 101جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتوزر :Tالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

20121 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 21استهالك الكهرباء والغاز000
2018 000 اإلتصاالت04

000 8االتصاالت الهاتفیة001

2011 000 إقتناء األثاث05
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000 1تأثیث اإلدارة001
20120 000 الوقود06

000 3شراء الوقود لوسائل النقل001
000 17حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
20110 000 التعهد والصیانة10

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

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2013 000 لوازم المكاتب13

000 3لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
20113 000 إكساء األعوان23

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

20110 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 10المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2013 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47
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000 3اتفاقیات مع أطباء005

000 103جملة النشاط :

000 103جملة الوحدة العملیاتیة :

000 103جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقبلي :Uالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویةللتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  قبلي :U الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

20125 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 25استهالك الكهرباء والغاز000
20110 000 اإلتصاالت04

000 10االتصاالت الهاتفیة001

20111 000 الوقود06

000 11حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003
2012 000 نفقات البرید07

000 2المراسالت اإلداریة001

2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20113 000 التعهد والصیانة10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002
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000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2013 000 لوازم المكاتب13

000 3لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2012 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 2نفقات الصیانة003
2015 000 إكساء األعوان23

000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

2014 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 4اتفاقیات مع أطباء005

000 91جملة النشاط :

000 91جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 91جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بقابس :Vالبرنامج الفرعي

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

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2015 000 إستهالك الماء02

000 5استهالك الماء000

20121 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 21استهالك الكهرباء والغاز000
20112 000 اإلتصاالت04

000 12االتصاالت الهاتفیة001

2011 000 إقتناء األثاث05

000 1تأثیث اإلدارة001
20135 000 الوقود06

000 25شراء الوقود لوسائل النقل001
000 10حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001

2019 000 التعهد والصیانة10

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

2011 000 مصاریف التنظیف11
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000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2012 000 لوازم المكاتب13

000 2لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000
2013 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 3نفقات الصیانة003
2016 000 إكساء األعوان23

000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20114 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 14المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2013 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 2معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 117جملة النشاط :

000 117جملة الوحدة العملیاتیة :

000 117جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بمدنین :Wالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویة  للتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة مدنین :W الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2014 000 إستهالك الماء02

000 4استهالك الماء000

20117 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 17استهالك الكهرباء والغاز000
20113 000 اإلتصاالت04

000 13االتصاالت الهاتفیة001

2014 000 إقتناء األثاث05

000 4تأثیث اإلدارة001
20116 000 الوقود06

000 16حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
20125 000 التعهد والصیانة10

000 4اإلعتناء بالبنایات001
000 20تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2011 000 مصاریف التنظیف11

000 1النفقات المباشرة للتنظیف001
2014 000 لوازم المكاتب13

000 4لوازم المكاتب000

2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2011 000 الصحف والمجالت16

000 1الصحف والمجالت000

2015 000 إكساء األعوان23

000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20115 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 15المنحة الیومیة للتنقل001
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2011 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2012 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 111جملة النشاط :

000 111جملة الوحدة العملیاتیة :

000 111جملة البرنامج الفرعي :

القیادة والمساندة بتطاوین :Xالبرنامج الفرعي

إلدارة الجهویةللتجهیز واإلسكان و التهیئة الترابیة  تطاوین :X الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

2011 000 األكریة واألداءات البلدیة01

000 1األكریة واألداءات البلدیة000
2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000

20120 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 20استهالك الكهرباء والغاز000
2015 000 اإلتصاالت04

000 5االتصاالت الهاتفیة001

2013 000 إقتناء األثاث05
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000 3تأثیث اإلدارة001
20111 000 الوقود06

000 11شراء الوقود لوسائل النقل001
2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
2011 000 إقتناء المعدات08

000 1معدات التصرف اإلداري001
20112 000 التعهد والصیانة10

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

2012 000 مصاریف التنظیف11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001
2015 000 لوازم المكاتب13

000 5لوازم المكاتب000
2011 000 المطبوعات14

000 1المطبوعات الرسمیة001
2012 000 الصحف والمجالت16

000 2الصحف والمجالت000
2017 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 5شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

2018 000 إكساء األعوان23

000 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20115 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 15المنحة الیومیة للتنقل001
2011 000 اللجان الطبیة37

000 1اللجان الطبیة000
2011 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 1معالیم الجوالن001
2013 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47
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000 3اتفاقیات مع أطباء005

000 102جملة النشاط :

000 102جملة الوحدة العملیاتیة :

000 102جملة البرنامج الفرعي :

000 960 6جملة البرنامج :

000 950 56 جملة الموارد العامة للمیزانیة

56 950 000 الجملة العامـة :



  : مهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة17المهمة  

2021 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان3البرنـامج 

تهیئة المجال الترابي والعمراني وسیاسة اإلسكان :1البرنامج الفرعي

: وحدة عملیاتیة مؤسسات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمیر بتونس الكبرى5النشاط 

32470 000 مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة16

000 70وكالة التعمیر لتونس  الكبرى001

000 70جملة النشاط :

000 70جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة لإلسكان4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

307300 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 300مركز األمم المتحدة للمستوطنات364



343 نظـام أمـد

000 300جملة النشاط :

000 300جملة الوحدة العملیاتیة :

000 370جملة البرنامج الفرعي :

000 370جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للتخطیط والتعاون وتكوین اإلطارات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التدخل العمومي2النشاط 

3022 091 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 085 2ودادیات األعوان001
000 6جمعیات وودادیات أخرى099

3058 000 تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة12

000 8منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان004
307525 000 المساهمات في المنظمات العالمیة00

000 525المساهمات في المنظمات العالمیة000

30776 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 14جمعیة مؤتمر الطریق361
000 20مجلس وزراء اإلسكان العرب362
000 42الطریق العابرة للصحراء اإلفریقیة363

000 700 2جملة النشاط :

000 700 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 700 2جملة البرنامج الفرعي :

المساندة :2البرنامج الفرعي
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: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

نشاط المساندة  :Z النشاط

30250 000 مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالین على التقاعد10

000 50مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالین على ال000

000 50جملة النشاط :

000 50جملة الوحدة العملیاتیة :

000 50جملة البرنامج الفرعي :

000 750 2جملة البرنامج :

000 120 3 جملة الموارد العامة للمیزانیة

3 120 000 الجملة العامـة :
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2021في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

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

700البنیة التحتیة للطرقات 7002 810700703 580

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

700 7002 810700703 580

700مؤسسات البحث 7002 810700703 580

580 3مركز التجارب و تقنیات البناء 700 70 700 2 810 700

 التهیئة الترابیة والتعمیر
واإلسكان

2 619 2 2209 1913292 6707052012 381

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

2 619 2 2202603293017030591

619 2مؤسسات البیئة و التهیئة الترابیة 2 2202603293017030591

591وكالة التعمیر لتونس  الكبرى 2 619 30 70 301 329 260 2 220

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

8 9312 36949011 790

790 36949011 9312 8مؤسسات  البیئة  والتهیئة  الترابیة
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790 11وكالة  التهذیب  والتجدید  العمراني 490 2 369 8 931

319 3الجمـــلة العامة 2920120013293 3707059015 961



نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

348

مهمة التجهیز و اإلسكان و البنیة التحتیة

الحسابات الخاصة:  جدول إجمالي

الحسابات الخاصة في الخزینة 

الصندوق الوطني لتحسین السكن       14 الحساب :

دینار000 000 10الموارد :

النفقات البرنـامج 

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 310000000

10 000 000 جملة الحساب
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صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء    15 الحساب :

دینار000 000 38الموارد :

النفقات البرنـامج 

التهیئة الترابیة والتعمیر واإلسكان 338000000

38 000 000 جملة الحساب

48 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

48 000 000 الجمـــلة العامة



جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالية:

102

مهمة التجهيز و اإلسكان و البنية التحتية

الحسابات الخاصة في الخزينة

الصندوق الوطني لتحسين السكن     14 الحساب :

التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان 3 البرنـامج :

1 تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة اإلسكانالبرنـامج الفرعي :

000 000 10اإلدارة العامة لإلسكان4 دينار الوحدة العملياتية : 

000 000 10تحسين السكن9 دينارالنشاط :

350
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اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

10 000 000 اإلسكان :701

9 000 000 تحسين المسكن القديم 0001

1 000 000 برنامج اإلستثمار الخاص بالجماعات المحلية 0002

000 000 10جملة البرنامج الفرعي

000 000 10جملة البرنامج

10 000 000 جملة الحساب

صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء  15 الحساب :

التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان 3 البرنـامج :

1 تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة اإلسكانالبرنـامج الفرعي :

000 000 38اإلدارة العامة لإلسكان4 دينار الوحدة العملياتية : 
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000 000 38توفير مساكن ومقاسم مهيئة لفائدة األجراء6 دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

38 000 000 اإلسكان :701

37 400 000 إقتناء مساكن إجتماعية وجماعية 0001

200 000 بناء مساكن إجتماعية 0002

400 000 إقتناء أراضي صالحة للبناء 0003

000 000 38جملة البرنامج الفرعي

000 000 38جملة البرنامج

38 000 000 جملة الحساب

48 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

48 000 000 الجمـــلة العامة



تحویالت الدولة للمؤسسات العمومیة بعنوان نفقات ذات صبغة تنمویة

نظـام أمـد

إعتمادات الدفع

353

المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

000 170البنیة التحتیة للطرقات 170 000 1

000 170شركة تونس الطرقات السیارة 170 000

200 2حمایة المناطق العمرانیة والشریط الساحلي والتحكم في المنشآت   2 200 2

تشجیعات مباشرة

500شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبیة 500

100 1شركة الدراسات وتهیئة السواحل الشمالیة بصفاقس 1 100

600شركة الدراسات وتهیئة سبخة بن غیاضة 600



المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

200 172الجمـــلة العامة 172200
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